
വിവവത്തനം 

കൊടുങ്ങല്ലുര് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തന്പുരാൻ 



൫൦൧ശയസ് 
ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികഇഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതൃകവും 

പരിപോഷിരിക്കുകയും പ്രചരിഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങള്, 

അവയുടെ മൂല്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോര്ന്നുപോകാതെതന്നെ, 

നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോശിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും 

ജിഇഞാസുകള്ക്ക് സൌജന്യമായി പകര്ന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക 

എന്ന ശ്രേയസ് ഫാങേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് 

ഓണ്ലൈന് ഡിജിറ്റല് ലൈബ്രറി. 

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും 

വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോര്ത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന 

ഈ ഓണ്ലൈന് ലൈബ്രറിയില് അപൂര്വ്വങ്ങളായ വിശിഷ്ട്ര്രന്ഥങ്ങള് 

സ്കാന്ചെയ്ത് മികവാര്ന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി 

ലദ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ 

എളുകഷത്തില് വായിക്കാവുന്നതാണ്. 

ശ്രേയസ് ഓണ്ലൈന് ഡിജിറ്റല് ലൈബ്രറിയില് ലഭ്യമായ 

ഗ്രന്ഥങ്ങള് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങള്ക്കുവേണടി സാജന്യമായി 

ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല് വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ 

കാര്യങ്ങള്ക്കായി ഉവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീര്ച്ചയായും 

അനുവദനീയമല്ല. 

ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതല്ക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ 

രചയിതാവിനും പ്രകാശകര്ക്കും നന്ദി രേഖകെടുത്തുന്നു. 

ശ്രേയസ് ഓണ്ലൈന് ഡിജിറ്റല് ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് 

ഫാണേഷനെക്കുറിച്ചും കുടുതല് വിവരങ്ങള് അറിയാനും 

പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റ് 

സന്ദര്ശിക്കുക. 

൫൧://5(൮ൃഒട.0 



(നാലാം വാള്യം) 

ദ്രോണപര്വ്വം 

കര്ണ്ണപര്വ്വം 

ശല്യപര്വ്വം 

ഭാഷാഭാരത വിവത്തനം 

കൊടുങ്ങല്ലൂര് കുഞ്ഞിക്കുട്ടന് തമ്പുരാന് 

പ്രസാധകന്മാ൪ 

സാഹിത യപ്പവരത്തക സഹകരണസംവഘം 

നാഷനല് ബുക്ക്സ്റ്റാള് 
കോട്ടയം 



വാള്യം 

൭ മ 6. ധ മാ 

ശ്രീമഹാഭാരതം 

ആദി_സഭാപധ്ൃങ്ങഥം 

വന.-വിരാടപധ്വങ്ങള്ം 

ഉദ്യോഗ-ഭീഷ്ടപവ്വങ്ങഥം 

ദ്രോണ--കണ്ണു-ശല്യപധ്വങ്ങറം 

സരപിക-സ്ത്രീ-ശാന്തിപവ്വങ്ങഥം 

അനുശാസന൩-അശ്വമേധ-ആശ്രമ 
വാസിക-മാസല-മഹാപ്രസ്ഥാനിക- 
സ്വഗ്ലാരോഹണപപ്വങ്ങള്ം 

ഹരിവംശ--വിഷ്കറ-.ഭവിഷ്യല്പധ്വങ്ങറം 



വിഷയാരുക്രമണിക 

ദ്രോണപവ്വം 

ദ്രോണാഭിഷേകപവ്വം 17-61 

ഡൂതരാഷ്ടരപ്രശ്ം 
കള്്ണനി ര്യാണം 

കണ്ണവാക്യം 
കള്ണ്ഠാശ്വാസനം 

കള്ണ്ണവാക്ൃയം 
ദുയ്യോധനപ്രേറത്സാഹനം 

ദ്രോണപരാക്രമം 
ദ്രോണവധശ്രവണം 

ധൂതരാഷ്ടരശോകം 

ധൃതരഷ്ടവാക്യം 

ധൃതരാഷ്ടവിലാപം 

ദ്രോണവരദാനം 
യൃധിഷ്ടീരഗ്രഹ ണപ്രതിജ്ഞ 

അഭി മന്യൃപരാക്രമം 

ശല്യ്യാപയാനം 

അജ്ജുനവിജയം 

സംശപൃകവധപധ്വം 63110 

ധനഞ്ജയയഠഥനം 

സുധന്വവധം 

അ ജ്ജൂന ഡുദ്ധം 

സജുംചയുദ്ധം 

ദ്രോണയദ്ധം 

ദ്രോണയുദ്ധം 

ഹയധ്വജാദികഥനം 

ധൃതരംഷ്ട വാക്യം 

ല്വന്ദ്വയൃദ്ധം 

ഭഗടത്തഴുദ്ധം 

സംശപഹ്കവധം 

ഭഗദത്തയുദ്ധം 

ഭഉഗദത്തവധം 

ശകനീപലായനം 

നീലവധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

17 
20 

25 
277 

28 
29 

90 
34 

86 

89 

43 
46 
48 

50 
65 

98 

62 
65 
67 
69 

739 
77 
79 
85 

86 
90 
94. 

96 
98 

101 
104 

106 
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അഭിമനൃവധപധ്വം 111179 

ചക്രവൃഹനിമ്മാണപരാമശം 

ചക്രവയൂഹനീമ്മാണം 

അഭിമന്യപ്രത് ജ്ഞ 

അഭിമന്ൃപരാക്രമം 

അഭിമനൃപരാക്രമം 

അഭിമന്യപരാക്രമം 

ഭുശ്ശുസേനയുദ്ധം 

ദൃശ്ശാസനകള്റ്റപരാജയം 

അഭി മന്ൃപരാക്രരം 

ജയ്ദ്രഥയുദ്ധം 

ജയ്രദ്രഥയുദ്ധം 
അഭിമന്യപരാക്രമം 

ദുര്യോധനപരാജയം 

ക്രഠാധപുത്രവധം 

ബ്ലഹല്ബലവധം 

അഭിമന്ൃയുദ്ധം 

അഭിമന്യവധം 

സമരഭൂമിവണ്ണനം 

യുധീഷ്ിരവിലാപം 

ശോകാപനോദനം 

മൃതൃത“പത്തികഥനം 
മൃതൃപ്രജാപതീസംവാദം 

ഷോഡശരാജകീയം (2) മരുത്തന് 

ഷോഡജരാജകീയം (൭ സുഹോത്രൻ 

ഷോഡശരാജകീയം (3) പരവന് 

ഷോഡശരാജകീയം (4) ശിബീ 

ഷോഡശരാജകീയം (5) ശ്രീരാമന് 
ഷോഡശരാജകീയം (6) ഭഗീരഥന് 

ഷോഡശരാജകീയം (7) ദിലീപന് 

ഷോഡശരാജകീയം (89) മഠന്ധാതാവു് 
ഷോഡശരാജകീയം (9) യയാതി 

ഷോഡശരാജകീയം (10) അംബരീഷന് 

ഷോഡശരാജകീയം (11) ശശബ്്നദു 

ഷേോഡശരാജകീയം (22) ഗയന് 

ഷോഡശരാജകീയം (19) രന്തീദേവന് 
ഷേോഡശരാജകീയം (14) ഭരതന് 

ഷോഡശരാജകീയം (15) പൃഥു 

ഷോഡശരാജകീയം (16) പരശുരാമന് 

ഷോഡശരാജകീയം 

111 

213 
ക 

117 
126 
324 

124 

326 
328 
290 
181 

1933 
134 

136 

198 

189 

1:42, 

344 

146 

148 

251 

162 

157 

360 

361 

362 

368 
364 

365 
166 

167 

168 

269 

170 

372 

173 

174 

476 

278 



റ് 

പ്രതിജ്ഞാപധ്വം 180513 

അജ്ജുനകോപം 

അജ്ജുനപ്രത ജ്ഞ 

ജയ്ദ്രഥാശ്വാസനം 

കൃഷ്ണവാക്യം 

അജ്ജുനവാക്യം 

സുഭദ്രാശ്വാസനം 

സുഭദ്രാവാക്യം 

കൃഷ്ണദാരുകസം ഭാഷണം 

അജ്ജുനസ്വപ്പദശനം 

പാശുപതാസ്രൂപ്രാപ്പീ 

യയധിഷ്യിര്ററെ ഒരുക്കം 

കൃഷ്ണവാക്യം 

അജ്ജുനവാക്ൃയം 

ജയദ്രഥവധപധവ്വം 314--434 

ധൃതരാഷ -ട്രാനുതാപം 

സഞ്ജയവക്്യം 

കാരവവ്യൂഹനി മ്മാണം 

അജ്ജുനപ്രവേശം 

അജ്ജുനയുദ്ധം 

ദശ്ശാസനസൈന്യപരാഭവം 

ദ്രോണാതിക്രമണം 

ശ്രുത്ഥയയുധകംംബോജവധം 

അംബഫ്വധം 

ദുര്യോധനകവചബന്ധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സമജംലയുദ്ധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

ദ്രോണസാതൃകീയുദ്ധം 

വജിപാനസ രോനിമ്മാണം 

സൈനൃയവിസുയം 

ദുര്യോധനാഗമനം 

ദുര്യോധനഗവ്വവാക്യം 

ദുര്യോധനപരാജയം 

സമ്ുലയുയദ്ധം 

ധാജവള്ല്റനം 

യുധി ഫ്യിരാപയനേം 

സാതൃക്കിയുദ്ധം 

180 

185 

188 

191 

193 

14 

196 

199 

201 

205 

207 

209 

211 

214. 

217 

218 

221 

228 

425 

2277 

230 

294 

288 

243 

246 

248 

250 

254 

257 

260 

262 

265 

268 

570 

272, 

ക 



അലംബുഷപരാജയം 

അലംബുഷവധം 

യൃധിഷ്യിരവാക്യം 

യൃധിഷ്യിരവാക്യം 

സാതൃകിപ്രവേശം 

സാത്യകി പ്രവേശം.ദ്രോണമോജാതിക്രമണം 

കൃതവമ്മപരാക്രമം 

ജലസന്ധവധം 

കൃതവമ്മപരാജയം 

സാതൃകിപരാക്രമം 

സുദശനവധം 

യവനപരാജയം 

സാതൃകിപ്രവേശം..ടടര്യോധനാദീയുദ്ധം 

സാതൃകി പ്രവേശ ം.പാഷാണയോധിവധം 

ദ്രോണപരാക്രമം 

ദുശ്ശാസനപരാജയം 

സങ്കലയുദ്ധം 

ദ്രോണപരാക്രമം 

യുധീഷ്യീരചിന്ത 

ഭീമപരാക്രമം 

യുധീഷ്ഠിരഹഷം 

കണ്ണുപരാജയം 

ദുര്യോധനയുദ്ധം 

കള്്റപരഠാജയം 

ഭീമകണ്ണ്ണയുദ്ധം 

ഭറീമക ണ്ലയദ്ധം--ടുജ്ജയവധം 

ദുര്മ്മുഖവധം..കള്ണ്ഠാപയാനം 

ഭീമപരാക്രമം...ദമ്മഷണാദിവധം 

ഭീമയുദ്ധം_ചിത്രോപചിത്രാദിവധം 

ഭീമയുദ്ധം_ശത്രുഞ്ജയാദീവധം 

ഭീമക യുദ്ധം 

ഭ്രീമക് ഗ്ണയദ്ധം 

അലംബുഷവധം 

സാത്യക്യജ്ജകുനസന്ദഗനം 

ഭൂരിശ്രവസ്സിന്െറ ബാഹുച്ചേദനം 

ട്രരിശപവോവധം 

സാതൃകിപ്രശംസ 

സങ്കലയുദ്ധം 

ജയ്രദ്രഥവധം 

277 

280 

282, 

288 

291 

296 

8900 

906 

810 

812 

8225 

817 

820 

8239 

827 

9891 

ന 

31319353 



കള്ണണസാത്യകിയുദ്ധം 

യുദ്ധഭൂമിദശനം 

യൃധിഷ്ഠിരഹഷ്ം 

ടുര്യോധനാനുതാപം 

ദ്രോണവാക്യം 

വീണ്ടും യുദ്ധാരംഭം 

ഫലേടോല്ക്കചവധപപധ്യം 335... 

ദുയ്യോധനപരാഭവം 

ദ്രോണയുദ്ധം 
ഭീമപരാക്രമം 

അശ്വത്ഥാമയുദ്ധം 

ദ്രോണയുധിഷ്യിരപവ്വം 

കൃപകണ്ണവാക്യം 

ഒുയ്യോധനവാക്യം 
അശ്വത്ഥാമപരാക്രമം 

സങ്കലയുദ്ധം 

രാത്രീയുദ്ധം...സോമദത്തവധം 

ദീപോദ്യോതനം 

സങ്കലയുദ്ധം 

യുധിഷ്യിരാപയാനം 

ദുയ്യോധനാപയാനം 

സഹദേവപേയാനം 

അലംബുഷപരാഭവം 

ശതാനീ കാദിയുദ്ധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

ഘ ടോല്ക്കുചയാനം 

അലം ബുഷവധം 

കണ്ണഘ ഭോല്ക്കചയുദ്ധം 

അലായുധയുദ്ധം 

അലായുധയുദ്ധം 

അലായുയധവധം 

ഘടോല്ക്കചവധം 

കൃഷ്ഠ്ഹഷിം 

കൃഷ്ണവാകൃയം 

കൃഷ്ണവാകൃം 

ല്യാസവാകൃയം 

416 

420 

424 

4277 

429 

432 

435 

437 
489 

448 

454 

457 

461 

467 

471 

472 

476 

4789 

481, 

484, 

487 

489 

491 

493 

496 

900 

604 

506 

510 

613 

620 

822 

524. 

627 

൭33 

636 

6538 
641. 
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ദ്ദോണവധപമ്ം 54657 

സൈനുനിദ്ര 

സൈന്യല്വൈധീകരണം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സങജ്ുലയുദ്ധം 

സജംലയുദ്ധം 

യധിഷ്ഠിരാസത്യവാക്ൃം 

ദ്രോണ ഗൃഷ്ടദ്യമുയയദ്ധം 

ദ്രോണവധം 

നാരായ ണായ്ത്ര മോക്ഷപദ്വം 578--024 

അശ്വത്ഥാമക്രോധം 

ധൃതരഷ്ടപ്രശ്ും 
അശ്വത്ഥമേക്രോധം 

അജ്ജുനവധാക്യം 

ധൃഷ്ടദ്യമുവംകൃയം 

ധൃഷൂദ്യദുസാത്ൃയകിീ ക്രോധം 

പണ്ഡേവസൈന്യാസ്രരത്യാഗം 

അശ്വത്ഥമേപരാക്രമം 

വ്യാസവാക്യം 

ശതരുദ്രീയം 

ദ്രോണപവ്വഫല ശ്രുതി 

കണ്ണപവ്വം 

കമ്ലവധപപ്വം 60437979 

ജനമേജയവാക്യം 

സഞ്ജയ ധൃതരാഷ്ടൂസംവാദം 

സഞ്ജയവാക്യം 

ധൃതരാഷ്ടശോകം 

സഞ്ജയവാക്യം 

സഞ്ജയവാക്യം 

സഞ്ജയവാക്യം 

ധൃതരാഷ്ടസഞ്ജയവാക്യം 

ധൃതരഷ്ടാനുതപേം 

കണ്ണാടി ഷേകം 

യൂമ്ധാരം മം 

546 

550 

552 

6856 

569 

562 

൭66 

570 

5708 

528 

582 

683 

686 

589 

൫82 

996 

600 

608 

615 

624, 

627 

629 

630 

632 

633 

637 

639 

642 

644 

650 

653 
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ക്ഷേമധുത്തിവധം 

വിന്ദാനവി ന്ദവധം 

ചിത്രവധം 

അശ്വത്ഥാമഭീമയുദ്ധം 

അശ്വത്ഥാമാജ്ജുനയുദ്ധം 

അശ്വത്ഥാമപരാജയം 

ദണ്ഡധാരവധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

പണ്ഡ്യവധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

ദൃശ്ശാസനസഹദേവയുദ്ധം 

നകുലാവമാനനം 

സുതസോമശകുനീയുദ്ധം 

ശീഖണ്ഡ്യപയഠനം 

അജ്ജുനവിജയം 

സങ്കലയുദ്ധം 

ഒയ്യോധനപരാഭവം 

ഒന്നാം ദിവസത്തെ യുദ്ധാവസാനം 

കള്്റ്റദയ്യോധനസംവാദം 

ശല്യന്െറ കള്്റസാരഥ്ൃസ്വീകാരം 

ത്രിപുരാഖ്യാനം 

രത്രീപുരവധേപറഖ്യാനം 

സരേത്ഥ്ൃയസ്വീ കാരം 

കള്്റശല്യസംവറദം 

കണ്ണാവലേപം 

കണ്ണാവലേപം 

കണ്ണാധീക്ഷേപം 

മദ്ദേശഗര്ഹണം 

ഹംസകാകീയേോപാഖ്യാനം 

കണ്ണശാപകഥനം 

കണ്ണുടോപം 

മദ്രദേശവീഗര്ഹണം 

പരസ്പരഗര്ഹണസമഘീ 

പാണ്ഡ ൨സൈന്യപ്രദശനം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സജ്ംലയുദ്ധം 

യധീഷ്ഠിരപലയേഗം 

കള്ണാപയാനം 

656 
659 
661 
663 

666 
669 
672 
675 
678 
682 
685 
687 
688 
693 
695 
698 
700 
703 
1705 
709 
713 
7117 
1721 
1731 
73.4 
736 
741 
748 
745 
749 
754 
789 
760 
763 

767 

റ) 

് 

177 

82 
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ഭീമപരാക്രമം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സംശപ്എകയുദ്ധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

യുധീഫ്യീരറപയാനം 

സങ്കലയുദ്ധം 

അശ്വത്ഥാമപ്രതീജ്ഞ 

കൃഷ്ലണവാക്യം 

ട്രരണ്യപയഠനം 

സഭംലയമദ്ധവണ്ണനം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

യൃധിഷ്യിരാപയാനം 

ദ്ൂരണൃജ്ജുനകള്ണുപരാക്രമം 

അജ്ജുനന്െറ യൃധിഷ്യീരസമീപഗമനം 

യൃധിഷ്യിരവാക്യം 

അജ്ജുനപ്രതി ജ്ഞ 

യൃധിഷ്യിരവാകൃയം 

ശ്രീകൃഷ്ണാജ്ജുനസം വാദം 

യൃധിഷ്യിരപ്രബോധനം 

യൃധിഷ്കി രാജ്ജുന സംവാദം 

കൃഷ്ണാജ്ജുനസം വാദം 

ശ്രീകൃഷ്യോപദേശം 

അജ്ജുനാത്മശ്ലാഘ 

സമംലയുദ്ധം 

ഭീമവിശോകസം വാദം 

സാബലേയാപയാനം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സമംലയുദ്ധം 

സദംലയുദ്ധം 

സജംലയുദ്ധം 

ഭീമടുശ്ശുാസനയുദ്ധം 

ദുശ്ശാസനവധം 

നകലപരാജയം 

വൃഷസേനവധം 

ശ്രീകൃഷ്ണവാക്യം 

കള്്ണന്ട്ജുനദ്വൈരഥം 

അശ്വത്ഥാമവാക്യം 

കള്ണ്ണാജ്ജുനയുദ്ധം 

785 

790 

792 

95 

798 

800 

809 

810 

813 

817 

822 

827 

829 

831 

8399 

8377 

841 

844 

847 

853 

860 

862 

865 

872, 

875 

8777 

882 

887 

891 

899 

901 

904 

908 

913 

916 

920 

922 

828 

932 
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കള്സ്റരഥചക്രഗ്രാസം 

കണ്ണവധം 

ശദ്ധ്ൃയവാകൃം 

കാരവസൈന്ൃയപലറയനം 

ശീബീരപ്രവേശം 

കാരവപലായനം 

യുധീഷ്ഠിരസത്തുഷ്ടി 

കണ്ണപവ്യഫലശ്രുതി 

ശല്ൃപവ്വം 

ശല്യപവ്വം 983108 

ധൃതരാഷ്ട്മോഹം 

ധൃതരാഷ്ടവിലാപം 

കാരരവപലായനം 

കൃപാചാര്യവാക്യം 

ദുയ്യോധനവാക്യം 

ദുയ്യോധനവാക്യം 
ശല്യസേനാപത്യഭിഷേകം 

വൃയൂഹനിമ്മാണം 

സങ്കമലയയദ്ധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സങ്മലയുദ്ധം 

ശല്യയുയധിഷ്യീരയുദ്ധം 

സങ്ഃലയുദ്ധം 

സമ്മലയുദ്ധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

ശല്യയുധിഷ്ിരയുദ്ധം 

ശല്യവധം 

ദുയ്യോധനസൈന്യാപയാനം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സാല്വവധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

സങ്കലയുദ്ധം 

അജ്ജുനപരാക്രമം 

സങ്ംലയുദ്ധം 

ദുമ്മഷണാദി വധം 

സുശമ്മസുദശനാദിവധം 

ശകന്യലുകവധം 

949 

955 

962, 

964 

967 

974 

975 

9779 

983 

987 

991 

994 

998 

1001 

1003 

1006 

3009 

1012 

1016 

1019 

1023 

1026 

1029 

1032 

1036 

1044 

1046 

1050 

1053 

2056 

1069 

1064 

1068 

3072 

1074 

1078 
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ഹ്രദവ്ധവേശപധ്വം 1083.109% 

യയയത്സുവിയെറ നഗരപ്രവേശം 

ദുയ്യോധനാനോഷണം 

ദുയ്യോധനഭര്ത്സനം 

ഗദായുദ്ധപല്വം 10981213 

യധീഷ്യീരദുതയ്യോധനസംവാദം 

ഒുയ്യോധനവാക്യം 

ബലദേഖാഗമനം 

ബലദേവതീത്ഥയത്രേ-പ്രദാസതീത്ഥം 

ബലദേവതീത്ഥയാത്രത്രിതചരിതം 

ബലദേവതീത്ഥയഠമത്ര---സാരസ്വതതീത്ഥോപാഖ്യാനം 

സാരസ്വതോപാഖ്യാനം 

കപാല മോചനകഥ 

വിശ്വാമിത്രാദീബ്രാഹ്മണ്യസിദ്ധി 

ബകദാല*ഭ്യാഭ് പാരം 

വസിദ്യാപവാഹചര്.തം 

ഇന്ദ്രപാപമോചനം 

കരാരോത'”പത്തി 

സ്കന്ദാഭി ഷേകം 

താരകാസുരവധം 

വരുണഗ്നികുബേരസിദ്ധികഥനം 

ബദരപാചനം 

ഇന്ദ്രതീത്ഥാദിഗമനം 

ജൈഗീഷവ്യയോഗമാഹാത്ത്യം 

സാരസ്വതോപാഖ്യാനം 

വൃദ്ധകന്യചരിതം 

കുരുക്ഷേത്രമാഹാത്മൃയം 

തീത്ഥയാത്രാവസാനം 

ഗദായുദ്ധാരം ഭം 

ഗദായുദ്ധം_ഭീമഗജ്ജനം 

ഗദായുദ്ധം 

ദുയ്യോധനോരുദംഗം 

യൃധിഡ്യിരവിലാപം 

ബലദേവസാന്ത്വനം 

കൃഷ്ണ്പാണ്ഡവസ വാദം 
കൃഷ്സണന്െറ ഹസ്പിനപുരീഗമനം 

ധൃതരാഷ്ടഗാന്ധാരീപ്രബോധനം 

ദുയ്യോധനവിലാപം 

അശ്വത്ഥാമസേനാപത്യാഭി ഷേകം 

1083 

1093 

1098 

1102, 

1106 

1108 

1114 

1117 

1121 

1125 

11277 

1129 

1132 

1135 

1138 

1141 

1148 

1154 

1166 

1160 

1162 

1166 

3170 

1172 

2174 

2176 

311779 

3182, 

1187 

1190 

4193 

3196 
1200 
1203 

1207 

1210 



ദ്രോണപവ്വം 



ദ്രോണാഭിഷേകപര്വ്വം 

നാരായണനെയും സാക്ഷാല് നരനാം നരനേയുമേ 

സരസ്വതീ ദേവിയേയും നമിച്ചു ജയമോതുക. 

1. ധൃതരാഷ്ട്പ്രശ്നം 

രീഷ"മര് വീണതു കേട്ട കാരവന്മാരുടെ സന്താപം. കര്ണ്ണനമായുള്ള 
കൂടിയാലോചന. ഭീഷമര് സേനാനിയായിരുന്ന ആദ്യത്തെ പത്തുദിവസം 

കര്ണ്ണന് വില്ലെടുക്കാഞ്ഞ തെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു'. 

അന മേജയന് പറഞ്ഞു 

എതിരററതി സത്വാജോബലവീര്യപരാക്രമന് 
ഭീഷ മന് ശിഖണ്ഡി പാഞ്ചാലഹത!നായതു കേട്ടതില് 1 

ധടുതരാഷ'ട്രനൃപന് പിന്നെക്കണ്ണീരാല്ക്കണ് നിറഞ്ഞവന് 
ഏന്തു കാണിച്ചു വിപ്രർഷേ, താതന് വീണതില് വീര്യവാൻ? 2 

ഭഗവാനേ, തത്തനയന് ഭീഷ'മദ്രോണാദി വീരരാല് 
വില്പര് പാണ്ഡവരേ വെന്നു രാജൃത്തി ന്നാഗ്രഹിക്കയാം. ൫ 

ആസ്സ്റര്വ്വധാനുഷ“കകേതു2 ഭഗവാനേ, പതിച്ചതില് 
എന്തു കാണിച്ചു കൌരവ്യനതു ചൊല്ക തപോധന! 4 

ഒ വെശമ്പായനന് പറഞ്ഞു 

അച്ഛനെക്കൊന്നതായ'ക്കേട്ട ധപ തരാഷ്ട്രന് നരേശ്വരന് 
ശാന്തിയേന്തീല കാരവ്യന് ചിന്താശോകാന്ധനായവന്. ൭ 

ആക്കാരവ്യന് സതതമാദുഃഖം ചിന്തിച്ചിരിക്കവേ 
പിന്നെയും ചെന്നു ശുദ്ധാത്മാവാകും സഞ്ജയനപ്പ്യൊഴേ. 6 

ശിബിരാല്3 സഞ്ജയന് നാഗപുരത്തു* നിശി ചെന്നതില് 
ആംബി കേയന് ഹന്ത ധദൃതരാഷ"ടന് ചോദ്യം തുടങ്ങിനാന്. 7 

& ശിഖണ്ഡി പാഞ്ചാലഹതന്.. ശിഖണ്ഡിയായ പഞ്ചാലേനാല് കൊല്ല 

പ്പേട്ടവന്. 2 സ൪വ൮വധാന്ദഷ് കകേതു .- എല്ലാ വില്പാളികളിലും വെച്ചു മുന്പന്. 

3 രിബിരാല് .. കൂടാരത്തില് നിന്നു”. 4 നാഗപുരത്തു” -- ഹസ്ധിനപുര്തില്. 
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ഭീഷ൦മന്െറ നിധനം കേട്ടിട്ടേററവും കരഠം കെട്ടവന് 
മക്കഠാംക്കു ജയമിച്ചാിപ്പേോന് കേണിതാര്ത്തന് കണക്കിനെ. 8 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞ 

ഭീമവിക്രമനായോരു ഭീഷ മനെപ്പററി മാഴ്കിയോര് 
താതം പിന്നെച്ചെയ്യതെന്തു കാലചചോദിതര് കൌരവര്? 10 

ശൂരൻ ദുരാധര്ഷനാമാ മഹാത്മാവു പതിച്ചതില് 
എന്തു ചെയ രൂ കൌാരവന്മാര് സങ്കടക്കടലാണ്ടവര്? 11 

ത്രൈലോക്യത്തിന്നുമേ പേടി നല്കു വൊന്നാണു സഞ്ജയ! 
മഹാന്മാര് പാണ്ഡവരുടെയുയര്ന്നെത്തുന്ന വന്പട. 15 

കുരുപ്രവരനാം ദേ൨വ്രതന് വീണോരു ശേഷമേ 
എന്തു ചെയ രൂ നൃപതി കളതു ചൊളൃക സഞ്ജയ! 28 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മനസ്സവെച്ചു കേട്ടാലും ഞാന് ചൊല്ലുന്നതു മന്നവ! 

ഭീഷ്മനെപ്പോരില് വീഴിച്ച ശേഷം നിന്മക്കഠം ചെയ്തതും. 1൪4 
സര്യ്യവിക്രമനാം ഭീഷ“മന് വീണവാറു മഹീപതേ! 
നിന്നാഠംക്കാരും പഠണ്ഡവരും വെവ്വേറേ ധ്യാനമാണ്ടുതേ!, 15 
വിസ്മയിച്ചും പ്രഹര്ഷിച്ചും ക്ഷത്രധര്മ്മം സ്വധര്മ്മമേ 
കൈക്കൊണ്ടുള്ളോര് നരപ 7, മഹാത്മാവിനു കൂപ്പിയം 16 
അതിതേജസ്വി ഭീഷ മന്നു ശയനം സോപധാനമായ 
.കല്ലിച്ചിതു നരവ്യാ॥ഘര് മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല്. 17 
ഭീഷമന്നു രക്ഷയയം ചെയ്തു സംസാരിച്ചു പരസ്ററരം 
ടഭീഷ്മനെസ്സറമ്മതിപ്പിച്ച വലംവെച്ചിട്ട പോന്നുടന് 18 

ക്രോധരക്തേക്ഷണന്മാരായത്തങ്ങളില് പാര്ത്തു കണ്ടഹോ 

വണ്ടും യദ്ധത്തി നായ ച്ചെന്ന൬ൂ കാലചോദിതര് മന്നവർ, 19 
പിന്നെത്തുര്യനി നാദങ്ങഠം ഭേരീ നാദവുമായഹോ 
ഇറങ്ങീ നി൯വകക്കാര്ക്കും മാററാര്ക്കുമിയലും ബലം. 20 
പരകല്മററത്തില് നൃപതേ, ഗാംഗേയന് വീണിരിക്കവേ, 

അമര്ഷവശഗന്മാരായ് കാലോപഹത ബുദ്ധികഴഠം2 1 

യോഗ്യന് ഭീഷ'"മന് ചൊന്ന പത്ഥൃവാക്കുകൈക്കൊണ്ടിടാതെ 
ശ്ര്്രമേന്തിപ്പറപ്പെട്ടു സത്വരം ഭരതര്ഷഭര്. [താന് 
സപൃത്രനാം നിന് മോഹത്താല്ബ “ഭീഷ“മനാശത്തിനാലുമേ 

മററു മന്നോരൊത്ത കുരുവീ രര് കാലന് പിടിച്ചവര്ദ ക3 

ചെന്നറയ്ക്കുഠം കൂടിടും കാട്ടില്ക്കധപ്പോനററാടിനപ്പടി* 

ഏററമുദവി ഗനരായ “ത്തീര്ന്നി താദ്ദേവവ്രതഫീനരായ്. ൫4 

4 ധ്യധനുമാണ്ട ---- കൂടിയ 0ലോചിച്ചു. 2 കാലോപഹത ബുദ്ധികയംംം ദുഷ്കാഠ 

ലവശാല് ബുദ്ധി കെട്ടവര്. 3 കാലന് പിടിച്ചറാര്--കഘലന്െറപിടിയില്പ്പെ 

ട്ടുവര. ൪ കാപ്പോനററാടിനപ്പടി: രക്ഷിതാവില്ലാത്ത ആട്ടിന്കൂട്ടത്തെപ്പോലെ. 
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ഭരാപ്രവരന് വീണശേഷമാക്കുരുവാഹിനി 
ചാനു നക്ഷത്രമറേറാണം കാററീല്പാത്തംബരോപമം 28 

സസ്യമി ലലാത്തൂുഴി പോലെ നീരററ പഴ പോലവേ 
കാട്ടില്ച്ചെന്നാഡ്ക്ുഠം തടയും കല! ചത്തുള്ള മാന്പടി ൧6 

സി ംഹത്തെശ്ശരഭം കൊന്ന ഗിരിഗഹ്വരമാതിരി 

ഗാംഗേയന് വീണുപോയപ്പോഠഠം ഭാരതപ്പുട ഭാരത! ക്? 

കടലില്ച്ചുററുമേ കാറേറററുടയും കപ്പല് പോലെയായ* 

ഉരക്കര് മെച്ചംകൊണ്ടെ പാണ്ഡൃവീരരാര്ത്തിപ്പെടുത്തഹോ 28 

തേരാനയാളശ്വനി രയുഴന്നാകുലമായ” ബലം 

മിക്കപേരും നശിച്ചാര്ത്തിപ്പെട്ട പേടിച്ചിതേററവും. 29 

അതില്പ്പേടിച്ചു നൃപരും പടയും മററുപേര്കളം 

പാതാളക്കുണ്ടിലാണ്ടോണമായിബ'ഭീഷ്മവിഹീനരായ* 30 

കുരുക്കുഠം കര്ണ്ണനേയോര്ത്തു ഭീഷ൦മസന്നിഭനാണവന്, 

തെളി ഞ്ഞതിഥിയെപ്പോലെ സര്വ്വശസ്രൂജ്ഞമുഖ്യനെ ൫1 

ആപന്നന് ബന്ധുവെപ്പോലെയവനെത്തന്നെയോര്ത്തുതേ. 
പാര്ത്ഥിവന്മാര് കര്ണ്ണ, കര്ണ്ണ,യെന്നാക്രോശിച്ചു ഭറരത! 32 

ഹഫിതന് നമുക്കു രാധേയന് മെയ് പോക്കും സുൂതപുത്രനെ. 

അവനന്നാപ്പത്തു ദിനം പൊരുതീലാ പുകഴ”ന്നവന് 33 

സാമാതൃബാന്ധവന് കര്ണ്ണന് വിളിപ്പിനവനെ ദ്ൂതം. 
ആ മഹാബാഹുവെബ'ഭീഷ“മന് സര്വ്ൃവക്ഷത്രിയര് കാണ്കവേ 

ബലവിക്രമമേറീടും തേരാളികളെയെണ്ണവേ 
എണ്ണി നാനര്ദ്ധരഥനായ് രണ്ടി രട്ടിച്ച കര്ണ്ണനെ. 35 

രഥാധിരഥസംഖ്യാനത്തിങ്കലാശ്ശൂരസമ്മതന് 
യമ,വിത്തേശ,വരുണ, ശക്രന്മാരോടുമേല്പവന് 36 

ആക്കോപത്താലവന് ഭൂപ, ഗാംഗേയനൊടു ചൊല്ലിനാൻ: 

കാരവ്യ, ഞാ നീയയള്ള പ്പോഠം യുദ്ധം ചെയ്യില്ലൊരിക്കലും 37 

അം്ടുന്നാപ്പാണ്ഡവന്മാരെപ്പെരുംപോരില് വധിക്കുകില് 

ടുര്യോധനാനുമതിയോടീ ഞാന് കാട കരേറുവന്. 38 
പാണ്ഡവന്മാര് കൊന്നു ഭീഷ“മന്, ഭവാന് സ്വര്ഗ്ഗം ഗമിക്കുകില് 
ഓാത്തേരാല് കൊല്ലുവന് നീയോര്ക്കും തേരാളി വര്ഗ്ഗമേ.”" 39 

ഏന്നുരച്ചു മഹാബാഹു പത്തുനാരം പുകളാണ്ടവന് 
നിന് പുത്രസമ്മ തത്തോടും കര്ണ്ണന് പൊരുതിയില്ലഹോ. 40 
പോരില് വിക്രമിയാം ഭീഷമന് പാണ്ഡവേയന്െറ യോധരെ 

കൊന്ന ഭാരത, യുദ്ധത്തിലസംഖ്ഖ്േയപരാക്രമ൯. 41 

1 കലം--കലമാന് (ആണ്ജാതി മാന്). 2, രഥാധിരഥസംഖ്യാനത്തി 

അക. തേരുകളടേയും തേരാളികളുടേയും സംഖ്യ എണ്ണി കണക്കാക്കു മ്പോഴം 
അധിരഥൻ. തേരാളി.) 
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സത്യസന്ധന് മഹാഈജസ്വിയാ വീരന് വീണുപോയതില്ം 
യാത്രക്കാര് തോണിയെപ്പോലെയോര്ത്തു നിന്മക്കഠം കര്ണ്ണ 
നിന്നാഠംക്കാര് നിന്മക്കളമാ മറെറല്പാ നരനാഥരും നെ. 

ഹാ കര്ണ്ണാ! യെന്നാര്ത്തു കാലമിതുതാനെന്നു ചൊല്ലിനാര്.33 

അസ്ത്ൂരത്തില്ജ്ജാമദഗ്ന്യാനുജ്ഞാതന് ദുര്വ്വാരവീര്ൃയനെ 
നിന്നാഠംക്കാരോര്ത്തിതാപത്തില്ബ്ബന്ധുവെപ്പോലെ കര്ണ്ണ 

അവന് മതീ നരപതേ, നമ്മെക്കാക്കാന് മഹാഭയേ നെ. 
എന്നും മഹാഭയേ ദേവന്മാരെ വിഷ്ണു കണക്കിനെ. 45 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു 

ഏവമാക്കര്ണ്ണനെപ്പററിച്ചൊല്ലും സഞ്ജയനോടടന് 
ധ്ൃതരാഷട്ട്രന് പാമ്പിനെപ്പോലൊന്നുചീററീട്ട ചൊല്ലിനാന്, 

ധൃതരാഷട്ടന് പറഞ്ഞു 

അപ്പോം വൈകര്ത്തനന് കര്ണ്ണന്തന്നെനിങ്ങഠം നിനച്ചതില് 
കണ്ടിതോ മെയ'വിട്ടം സുതപുത്രരാധേയകര്ണ്ണനെ. 4 

അതു തെററിച്ചതില്പല്പേോം കര്ണ്ണന് സത്ൃപരാക്രമന൯ 
പേടിച്ചാര്ത്തിപ്പെട്ട രക്ഷ കാക്കും സബഭ്രാതൃകര്ക്കഹോ 8 

അതു പുരിപ്പിച്ചതി ളേ പോരില് വില്ലാളിപുംഗവ൯ 
കാരവന്മാര്ക്കൊരാലംബമാകും ഭീഷ*മര് പതിച്ചതില് 49 
ആകഖണ്ഡം നിറയൊെ!ക്കര്ള്ലൂന് പരര്ക്കു ഭയമേകവോന് 
ജയാശസ്റ്ററൊരു സാഫല്യമെന്മക്കഠംക്കേകിയില്പയോ? 50 

2. കഞ്ണനിര്യാണം 

ഭീഷ“മപതനത്തില് കര്ണ്ണുന്െറ അനുതാപം. പാണ്ഡവന്മാരുടെ നേരെ 

യുള്ള പ്രതികാരേച്ചു. താന് പാണ്ഡവരെ മുഴവന് സംഹരിച്ചേ അടങ്ങുകയു 

കള 
ദു 

സ 

വെന്നും തഃമസിയാതെ സൈന്യസന്നാഹം ചെയ്യണമെന്നും കര്ണ്ണന് 

ര്യാധനനോട പറയുന്നു. 

ഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഭീഷ“മ൯ന് വീണതാധിരഥി സ്വയം കേ- 
ട്ടാഴത്തിങ്കല്പ്പെഠളിയും തോണി പോലെ 
നിന് പുത്രന്തന് കുരുസൈന്യം കയററാന് 
സോദര്യമട്ടിണ്ടലാല് സുതപുത്രന്, 3 

കേട്ടിട്ട കര്ണ്ണന്, പരുഷേന്ദ്രനചൃതന് 
മഹാരഥന് ഭീഷ്മര വീണോരു വൃത്തം 
ഉടന് ചെ൬ആ സഹസാ വൈരിഘാതി 

ധനര്ദ്ധരന്മാരില് മുന്പന് നരേന്ദ്ര! ക 

ം ആകഖണ്ഡം നിറയെ -: ആ ഖണ്ഡം പൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു, ആ കുറവി 
നെ നികത്തിക്കൊണ്ടു", 



കര്ണ്ണുനിര്യാണം ക 

രഥീന്ദ്രഭീഷ്മന് പരര് വീഴ്ത്തി വീഴവേ 
കുരുക്കളെക്കടലാണ്ടോടമട്ടില്? 
പിതാവു തന്മക്കളെപ്പേോലെ നിന്െറ 

പുത്രനന്െറ സൈന്യം കേററുവാന്വേണ്ടിയെത്തീ. 3 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

എന്നാല്ഭദ്ദൈരൃം ബുദ്ധി തേജസ്സു വീര്യം 

സത്യം ദമം വി രഗുണങ്ങഠം മുററും 
ദിവ്യാസ്ര്രഘം താഴ്മ നാണം പ്രിയോക്തി-- 
യസൂയയില്പായ”കിവ ഭീഷ'മനില്ത്താന്. 4 
സദാ കൃതജ്ഞന് ദ്വിജശത്രുനാശനന് 
സനാതനന് ചന്ദ്രനു ലക്ഷ“മ2മാംവിധം 
അവന് പരദ്ധ്വംസി നശിച്ചുവെങ്കിലീ 
മററുള്ള യോധാവലി തീര്ന്നു തീര്ച്ചയാം. ] 

നശിച്ചിടാതില്ലെൊരു വസ്തുപോലുമീി 

ലോകത്തിങ്കല് കര്മ്മനി ത്യഠനുഷംഗാല്? 
സൂര്യോദയത്തിങ്കലുമസ്തപശങ്കമാര൪. 

ക്കുറപ്പിനിബ്ഭീഷ് മര പതിച്ചവസ്ഥയി ല്? 6 

വസുപ്രഭാവന് വസുഃവീര്യസംഭവന് 
വസുന്ധരേടശന് വസുനാട പുകവേ 

വസു?ക്കഠം തന്മക്കഠം വസുന്ധരാന്വിതം 

കുരുക്കളെസ്സേനയുമോര്ത്തു മാഴ്“കുവിന്$ സ് 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മഹാപ്രഭാവന് വരദന് ജനേശന-- 
ത്ൃജസ്വിയാം ശാന്തനവന് പയതിച്ചതില് 
കുരുക്കഠം തോററിട്ട മനസ്സ കെട്ടു 
വീ രപ്പീട്ടു കണ്ണീര ചൊരിയന്ന കര്ണ്ണന്. ൫ 

ഇമ്മട്ട രാധേയവചപസ്സറ കേട്ടാ-- 
നിന്മക്കഠം മന്നോര് തവ സൈന്യമെല്ലാം 
തമ്മില്പ്പുറഞ്ഞാര്ത്തി മുഴുത്തു കണ്ണീര് 
സമ്മിശ്രമായിട്ടു കരഞ്ഞിതേററം. 9 

മുറു പിന്നെപ്പുടയും തുടര്ന്നു 
നരേന്ദ്രര് വന് ദേരി മുഴക്കിടടമ്പോഴം 

പറഞ്ഞു, ഹര്ഷം പെടുമാറു വീണ്ടും 

രഥീന്ദ്രരോടാ രഥി വീരമുഖ്യ൯. 30 

3 കടലാണ്ടോടമട്ടീല് കടലില് മുങ്ങിയ തോണി പോലെ, 2 ലക്ഷ്മം 

. ഞടയാളം. 3 കര്മ്മനിത്യാനുഷംഗാല് -- കര്മ്മവുമായുള്ള നിതൃബന്ധം 

മൂലം 4 വസു. അഷ്ടവസുക്കഠം. 5 വസു--ശിവന്. 6 വസുന്ധരം- ഭൂമി, 

വസും-ധനം. 8 മാഴ് കുക. അനു ശോചിക്കുക. 



കഃ ദ്രോണാഭിഷേകപര്വ്വം 

ജഗത്തനി ത്യം സതതം നടക്കെ 
ചിന്തിച്ചുരച്ചസ്ഥിരമെന്നു കണ്ടേന്; 
ഈ നിങ്ങഠം നില്ലപ്പടയിങ്കല് വീഴത്താ-- 
നെന്തദ്രിതുലൃയന് കുരുവീരമുഖ്ൃയനെ? 11. 

ദിവാകരന ഭൂമിയില് വീണവണ്ണുമാ-- 

മഹാരഥന് ഭിഷ്മര് പതിച്ചിരിക്കവേം, 
നമേന്ദ്രര് താങ്ങാന് കുഴിയില്പ'പാര്ത്ഥനെ 

മരങ്ങഠം കുന്നേററിന കാററിനൊപ്പമേ 12 
പ്രധാനി മാര് ചത്തരമാര്ത്തമടി-- 
ലനാഥരായ-” വൈരി കഠംതള്ളല് തീ ൪ത്തതായ് 
കുരുക്കഠംതന് വന്പട ഞാന് ഭരിക്കണം 
പരം മഹാത്മാവു ഭരിച്ചവണ്ണമേ. 19 

താനേററിതി ന്മാതിരിയുള്ള ഭാര,മീ-- 

ജ്ജഗത്തനി ഞ്ൃയം ദ്ൂഡധമെന്നു കാണ്മു ഞാന്; 
പടഗ്ക്കു പാരം പടു വീണിരിക്കവേ 
പേടിക്കുമോ ഞാന് പടയേററിടുന്നതില്? 14 

രണത്തിലാക്കുരുവരരെശ്ശൂരങ്ങളാല് 
യമാലയം കേററിയെതിര്ത്തു ചുററി ഞാന് 
യശസ്സമീ യലകില് നിറച്ചു വാണിടും 
പരാഹതന്2 പടയില് മരിച്ചുവെന്നുമാം. 12 
യൃധിഷ്ഠിരന് ധൃതിമതി ധര്മ്മസത്വവാന്൯ 
വൃകോദരന് കരിശതകല്ല3വിക്രമന് 
യയവാവവന് സുരപതി സുനുവര്ജ്ജുനന് 

സുരര്ക്കുമാപ്പടയിഹ വെല്പവല്ല“ഹോ. 16 
രണത്തിലം യമര്$ യമതുല്യര് സേനയി ല്-- 
സ്പൃമത്ഥനാം സാതൃകി വാസുദേവനും 

കടന്നുചെന്നതി പുയി രോട മാനുഷന് 

തിരിച്ചിടാ, യമമുഖമേററവണ്ണുമേ. 177 

പെരും തപം വെല്വു തപസ്സ്സിനാലെ താന് 

ബലം ബലത്താലിഹ ധൈരൃശാലികഠം; 
മനസ്സെനിക്കിന്നരിപാരണത്തിലി.. 
ങ്ദുറച്ചു നില്ലൂ നിജരക്ഷണത്തിലും. 18 
അവര്ക്കെഴും പ്രാഭവം ഞാനുടച്ചു 
ജവാല് ചെന്നിട്ടവരെസ്സയത, വെല്വേ൯; 

1 കഴിയില്ല. ശക്തരല്ല. (നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള രാജാക്കുന്മാരിലാരും 

തന്നെ അര്ജ്ജറുനലന എതിര്ക്കാന് മതിയാകയില്ലെന്നാണു് കര്ണ്ണന് പറയു 
ന്നതു്.) 2 പരാഹതന് -- ശത്രുക്കളാല് പ്രഹരിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് . 3 കരി 
ശതകല്ലം - നൂറാനകരംക്കൊപ്പം . 4 വെല്ലവല്ലം- ജയിക്കുകസാധ്യമല്ല . 

9 യമര.ംംനക്ലസഹദേവന്മാര്. 



കര്ണ്ണുനി ര്യാണം 28 

മിത്രദ്രോഹം ഞാന് പൊറുക്കുന്നതല്പാ 

സൈന്യം തോള്ലെക്കാക്കുവോനാണു മിത്രം. 19 

ആണുങ്ങളേം ചെയ്യവേനാത്മകര൪മ്മം 

പ്രാണ൯ പോക്കിബഭീഷ'മനെപ്പിന്തുണപ്പേ൯; 

ശത്രുക്കൂട്ടം പോരിലെല്പാം മുടിപ്പേ-- 

നാക്കൂട്ടര് കൊന്നാല് വീര്ൃയലോകം ഗമിപ്പേന്. 40 

ആര്ത്തും പെണ്ണമ്പിള്ളമാ൪ കേണുമേററം 

തോറേറും നില്ലെദ്ധാര്ർത്തരാഷ് ടെറ വീര്യം 
ഞാന് ചെയ്യേണ്ടുന്നതു ഞാന് കണ്ട സൂത! 

വെല്വേനിപ്പോഠം ശത്രുരാജാക്കളേ ഞാന്. 21 

കുരുക്കളെക്കാത്തുമപ്പാണ്ഡുപുത്ര-- 
വധം ചെയ്തും ജീവനെപ്പ്പോരില് വിട്ടും 

ശത്രുക്കൂട്ടം പൊരുതിക്കൊന്നശേഷം 

നല്കടീടും ഞാന് ധാര്ത്തരാഷട്രന്നു രാജ്യം. 22 

നല്ച്ചിത്രമാം പൊന്നു മണിപ്രകാശം 

ചിന്നിപ്പാരം മിന്നിടം പൊന്നുചട്ട 

അര്ക്കാഭമാം നല്ത്തലക്കെട്ടു വില്ലും 

വിഷാഗ്നി കഠംക്കൊക്കുമൊട്ടേറെയമും. കഃ 

ഉപാസംഗം! പതി നാറങ്ങൊരുക്കി൯ 

സമാഹരിപ്പി൯ ദിവ്യചാപങ്ങളേയും 
ശരങ്ങാം വേല് വന്ഗദ പൊന്നുകൊണ്ടു 

വിചിത്രമായ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ശംഖും 24 
ഈപ്പ്പൊന്നാനച്ചങ്ങലയൊത്തു ദിവ്യ. 

മിന്ദീവരാഭം ചൈത്രമാം പൊ൯ധ്വജത്തെ 
തുടച്ചുടന് നേര്ത്ത വ്സ്രുത്തിനാലി- 

ത്ഞെത്തിക്കെടോ കൂടുമി മാലയേയും, ൭൭, 

വെള്ളക്കാറിന്നൊക്കുമശവങ്ങഠം വേറേ 

പുഷ്ങ്ങളായ് മന്ത്രതീ രത്ഥാപ്പുതങ്ങഠം£ 
മിന്നുന്ന പൊന്കോപ്പണിഞ്ഞുള്ളവററ 

വേഗം വേഗം സൂതപുത്രാ നയിക്കൂ. ക 

ചന്ദ്രാര്ക്കശ്രീയാാര്ന്ന രത്നങ്ങളൊത്തു 

പൊന്മല ചാര്ത്തീടിന നല്ല തേരും 

ദിവ്യങ്ങളാം സമ്പ്ൃഹാരഃങ്ങളൊത്ത 

ഹയങ്ങളെച്ചേരത്തുടനാനയിക്കു. 27 

ഈക്കേറിടും ചിത്രചാപങ്ങളേററ- 

മുറപ്പേറും ഞാണുകളപ്രകാരം 

പ ്പസേോംഗം_ ആവനാഴി. 2 മന്ത്രതീര്ത്ഥാപ്പുതങ്ങം -- മന്ത്രം 

അചപിച്ച തീര്ത്ഥത്തില് കുളിച്ചുവ. 3 സ്വ്പഹാരംടം കുതി രക്കോപ്പൂ്. 



ക. ദ്രോണാഭി ഷേകപര്വ്വം 

അമ്പും നിറച്ചുള്ള തൂണ'ങ്ങളും താ-- 

നൊരുക്കെ ടോ ചട്ടകളം വിശേഷാല്. 28 
യാത്രദ്കൂ വേണ്ടുന്നതൊരുക്കു വേഗ_ 
മീത്തൈരെഴം പൊനമയ വീരകാംസ്യം2 

ഇങ്ങാനയിച്ചുടല്മേല് മാല ചാര്ത്തി -- 

ക്കൊട്ടീ ടേണം വിജയത്തിന്നു ഭേരി. നി 

ഉടന് പോണം സു.,യെങ്ങോ കിരീടി 
വൃകോദരന് ധര്മ്മപുത്രന് യമന്മാര് 
അങ്ങോട്ട ചെന്നവരെക്കൊലൂപേന് ഞാന് 
ശത്രുക്കഠം കൊന്നാല്ബഭീഷ്മനെപ്പിന്തുണപ്പേന്3. 
ആ രാജാവാം ധര്മ്മജന് സത്യധീര-- 
നെങ്ങോ നില്ലു ഭീമസേനാര്ജ്ജുനന്മാര് 
വാസുദേവന് സായഷ്യകി സുഞ്ജയന്മാ-- 
രാസ്സ്സേന്യമോ മന്നവന്മാരക്കജയ്യം . 91 
സാര്വ്വന്തകന് മുത രക്ഷിക്കിലും താന് 
കിരീടിയെപ്പോരി ലേററപ്രമത്തന് 
എതിര്ത്തേററാപ്പടയില്ക്കൊല്വനെത്തും 
ഭീഷമന്പിന്പേ കാലനൂര്ക്കെന്നുമാവാം. 32, 

പോകാതിരിക്കില്പവരോടേററുടന് ഞാന് 
രുക്കഠംതന് നടുവേ സത്ൃമോതാം 
മിത്രദ്രോഹക്കാര് ബലം കെട്ട കൂട്ടര് 
ദുഷ്ടന്മാരും മമ വേണ്ടാ സഹായം." 33 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സമൂദ്ധിയായി $ ദുഡമാത്തകൂബരം* 
ശുഭം സുവര്ബണ്ണുപ്പണിയൊത്തെഴും രഥം 

പതാകയേന്തിപ്പട വായയവേഗാല് 

ഹയാഞ്ചീതം$ വാണു ഗമിച്ചിതായവന്. 

കുരുക്കഠം തേരാളി കരം വാഠഴ്ത്തുമാ മഹാന് 
വഡാനോര്കഠം പൂജിച്ചിടമിന്്രമട്ടിലായ" 
ആബ്ഭാരത്തേദ്രദന്നവസാനമാര്ന്നെടം 

പടക്കളം പുക്ക തു വില്ലമേന്തിയോന്. [] 
വരൂഥമോടും കൊടിയൊത്തു വന്പൊടും 

വെണ്ഞുത്തു രത്നങ്ങളണിഞ്ഞു ഭംഗിയില് 
സദശ്വ7മട്രദ്ധധനിയൊത്ത തേരിനാല് 

തേജസ്വിയര്ക്കന്പടി കര്ണ്ണനെത്തിനാന്. 36 

ദ തുണം--ആവ്നാഴി. 2 പൊന്മയവീരകാംസ്യം.സ്വര്ണ്ണം കൊ 
ണ്ടും ഓടു കൊണ്ടുമുണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങഠം. 3 പിന്തുണപ്പേന് പിന്തുടരാം. 

ദ ആത്തകൂബര. ...വണ്ടിക്കാദലാടു കൂടിയതു”. 5 ഹയാഞ്ചിതം--കുതിര 
കളെ കെട്ടിയതു”. 6 വര്രഥം - തേരിനെ മൂടുന്ന ശീല, 7 സദശ്വം- 
നല്ല കുതിരകളെ പൂട്ടിയതു”. 



കര്ള്ണ്വാക്യം 25 

ഹുതാശനാഭന് പരമഗ്നികല്പമാ-- 
ശ്ശുഭം രഥം വാഴുമവന് ധനര്ദ്ധരന് 
വിമാനമാണ്ടുള്ളമരേന്ദ്രതുല്യനായ* 
ശോഭിച്ചിതേററം രഥി സൂതനന്ദന൯. 377 

3, കര്ണ്ണവാക്യം 

കര്ണ്ണന് ശരശയ്യയില് കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മരെ ചെന്നു കാണുന്നു. പാണ്ഡ 

ഖര കാരവരെ മുഴുവന് കൊന്നൊട്ുക്കുമെന്നും ഭീഷമര് അനുവദിക്കുന്നപക്ഷം 

തഅാന് അവരോടെതിര്ത്തു” അവരര സംഹരിക്കാമെന്നും കര്ണ്ണൂന൯ു ഭീഷ്മരോട 

ചായുന്നു. 

സ്സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ശരതല്ലത്തില് വീണുള്ളോരമിതാഈജസ്വി മാനൃനെ 
പെരുംകാററിന് കൂട്ടമേററു വററിയോരാഴിപോലവേ 1 

ദി വ്യാസ്രരത്താലര്ജ്ജൂനന് വീഴിച്ച വില്പാളിവീരനെ 
ക്ഷാത്രാരി കുരുമുത്തച്ഛ൯ ഭീഷ മനെപ്പാര്ത്തു കണ്ടതില് ക 

നിന്മക്കഠംക്കു ജയാകാംക്ഷ ശര്മ്മം! വര്മ്മ വൂമററതായ* 

ആഴത്തി കല് നിലഷ്ക്കോരക്കുമപരര്ക്കു തുരുത്തുമായ് 3 

യ്മമുനസ്ത്ുള്ളെഠഴുക്കൊക്കും ശരാഘത്തിങ്കലാണ്ടുമേ 
അസഹ്യമായ മൈനാകമാിന്ദ്രന് വീഴിച്ച പോലെയും ] 

വാനില്നിനൂഴിയില്ത്താനേ വിണ സൂര്യന് കണക്കിലും 
അചിന്ത്യനായ* പണ്ട വൃത്രന് വെന്ന ശക്രന് കണക്കിലും 5 

യോധര്ക്കെല്ലാം മോഹകരം പോരില് ഭീഷ”മനെറ പാതനം 
കകദം3 വന്പടയ്ക്കൊക്ക വില്പന്മാരക്കൊക്ക ലാഞ്ചരനം 6 

പാര്ത്ഥബാണം നിറച്ചേററ നി൯ പിതാവായ ഭീഷ്മനെ 
വീരനേ വീരതല്ലത്തില് കിടക്കും പുരുഷേന്ദ്രനെ ഴ് 

ഭാരതന്മാറക്കു മുത്തച്ചന് ഭീഷ'മനെക്കണ്ട സുര്യജന് 
തേര് വിട്ടിറങ്ങി മാഴ്കീട്ട ശോകമോഹങ്ങളാണ്ടപന്൯ 9 

കാല്നടയ്ക്രാര്ത്തനായ' ചെന്ന കണ്ണൂീരാല്ക്കണ് കലങ്ങിയോന് 
അടി വാദംചെയ്തു കൂപ്പി വണങ്ങിക്കൊണ്ട ചൊല്ല നാന്: മ 

”* ഞന് കര്ണ്ണനാണു ശുഭമാം മിണ്ടകെന്നോടു ഭാരത! 
ചൂണ,.മാകും നല്പ വാക്കാല്, കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നു നോക്കുക. 10 
തീര്ച്ചയാണിന്നു പുണൃത്തിന് ഫലമേല്ലിപല്പൊരുത്തനും 

വൃദ്ധന് ധറമ്മിഷ്ഠനാമങ്ങ മന്നില് വീണു കിടക്കയാല്. 13 
ധന ദ്ധിയില് മന്ത്രത്തി ല്പ്പരം വൃഹായയധങ്ങളില്* 

1 ശര്മ്മം സുഖം. 2 വര്മ്മം... അഭയം. 3 കകുദം _. വില്പാളികളില് 
ഖൻ. 4 പ്യൂഹായുധങ്ങഠം.-വ്യൂഹനിര്മ്മാണവും ആയ്യധപ്രയോഗവും. 



26 ദ്രോണാഭി ഷേകപര്വ്വം 

കുജക്കളി ല്ക്കുരുശ്രേപ, കാണ്മീലാ മറെറാരാളെ ഞാന് 

കുരുക്കഠംക്ക"ബ ഭയം തീര്പ്പ..൯ ൦ തിയാം ശുദ്ധ ബുദ്ധിയെ; 
പെരുത്തു യോധരെക്കൊന്നു പിതൃലോകം ഗമിപ്പു നീ. 

വ്യാ1ഘങ്ങഠം കോപിച്ചു മൃഗക്ഷയം ചെയ്യും പ്രകാരമേ 
കുരുക്ഷയം ചെയ്യുമിന്നുതൊട്ടു പാണ്ഡവര് ഭാരത! 

വീരൃജ്ഞന്മാരര്ജജൂനന്െറ ഗ:ണ്ഡീവഭ്ധനിയാലിനി 
തൂസീക്കുമേ? വജ്കിയുടെ ദൈത,ന്മാര് പോലെ കൌരവര്. 

ഇന്നു ഗാണ്ഡീ വചാപത്തില്നിന്നേന്തും വിശിഖഃങ്ങടെ 
ഇടിക്കൊക്കും രവം പേടിപ്പിക്കും കുരുനരേന്ദ്രരെ. 

വീര, കത്തി ജ്വാലകോലും തീ വൃക്ഷങ്ങഠം ചുടുംപടി 

കുരുക്കളെച്ചുട്ടെരിക്കും കിരീടിയയടെയമ്പുകയം. 

കാട്ടി ലേതേതിടം കാററും തീയും കൂടിപ്പറക്കുമോ 
അതാതിടം ചുടും പുല്ലും വള്ളിക്കുടില് മരങ്ങളെ. 

കത്തിക്കാളന്ന തീ പോലെയാണു പാര്ത്ഥനസംശയം 
കാററു പോലെ നരവ്യാ।ഘ, കര്ണ്ണന് സംശയമില്പിതില്. 

മുഴങ്ങീടും പാഞ്ചജന്യ മിരമ്പും ഗാണ്ഡ വത്തെയും 

കേട്ടു സൈന്യങ്ങളൊക്കേയും പേടിക്കുമയി ഭാരത! 

ശത്രുസംഹാരിയാം കീശദ്ധ്വജ:ന്െറ രഥനി സ്വനം 
സഹിപ്പാ൯ വീര, ശക്തന്മാരല്പങ്ങല്പാതെ മന്നവന്? 

പാര്ത്ഥനായ പ്പൊരുതാന് തക്കോനങ്ങല്ലാതേതു മന്നവ൯? 
അവന്െറ ദി വ്ൃകര്മ്മങ്ങഠം പുകഴ"ത്തുനനൂ മനീഷി കയം 

അമാനുഷം മഹാത്മാവാം മുക്കണ്ണനൊടു സംഗരം; 

അവനോടേററി തകൃതാത്മാക്കഠംക്കൊക്കാതെഴും വരം. 

മററാരു പോരില് വെല്വാനുണ്ടങ്ങും വെല്ലാത്തൊരാളവ൯ 
പാണ്ഡുപുത്രന് ബലഗ്ാഘീ മാധവന് കാത്തിടുന്നവന്. 

ദേവദാനവര് വാഴ ത്തുന്ന ഘോരക്ഷത്രിയകാലനെ 

രാമനെപ്പുടയില്പ്പണ്ട വെന്നവന് വീര്യവഠ൯ ഭവാന്. 

ഞാനിപ്പേോംഴാപ്പാണ്ഡവന് യദ്ധവീരന്-- 
തന്നെബ ഭവാനു സമ്മതിക്കുന്നതായാല്, 

നോക്കിക്കൊല്പം ഘോരസര്പ്പാഭനെത്താ-- 
നന്രത്താലേ കൊല്ലുവാന് ശക്തനത്രേ. ' 
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1 ത്രൂസിക്ക._.പേടിക്ക. നി വിശിഖങ്ങംം--അമ്പുകംം. 3 പാഞ്ച 

ജന്യ -കൃശ്ലുന്െറ ശംഖു”. 4 കീശദ്ധവജന്.ം- അര്ജ്ജുനന്. 



4. കര്ണ്ണാശ്വാസനം 

ഭീഷ്മര് കര്ണ്ണനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കയം കാരവപക്ഷത്തില് നിന്നു 

ഭര്യോധനാദികളെ സഹായിക്കാന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. യുദ്ധംചെ 

യ്യാന് അനുമതി നല്കുന്നു. സന്തുഷ്ടനായ കര്ണ്ണന് കരവരന്മാരുടെ കൂടാര 

ത്തിലെത്തുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ആവലാതീയവന് ചൊല്കെക്കുരുവൃദ്ധന് പിതാമഹന് 
ദേശകാലോചിതമൊഴി ചൊന്നാനുള്ള തെളിഞ്ഞ വന്. | 

* * പുഴകഠംക്കാഴി പോലര്ക്കന് പോചേചേ ജ്യോതിസ്സകഠംക്കുമേ 
സത്ൃത്തി ന്നാസ്സ്റത്തര് പോലെ വിത്തുകയംക്കൂഴി പോലവേ, 2 
ഭൂതങ്ങഠംക്കംബുദം പോലെയിഷൂര്ക്കാലംബമാക നീ; 
വാനോര് വാസവനെപ്പോലെ നിന്നെസ്സ്റേവിക്ക ബാന്ധവര്. 
നീ ശത്രുമാനഹന്താവായ മിത്രപ്രീതി വളര്ത്തുവോന് 
കാരവന്മാര്ക്കൊക്കയയമേവാനോര്ക്കോ വിഷ“ണ പോലവേ. 

സ്വന്തം കൈയുക്കു വീരൃത്താല് ധാര്ത്തരാഷട്രപ്രിയാര്ത്ഥി 
കര്ണ്ണ, രാജപുരം പുക്കു കാംബോജന്മാരെ വെന്നവന്. [നീ 

ഗിരിവ്രജത്തില് വാഴുന്ന നഗ്നജിത്താദിമന്നരെ 
വിദേഹാംബഫ്യഗാന്ധാരന്മാരെയും വെന്നവന് ഭവാന്. 6 

പനി മാമല വാഴുന്ന രണക്രുരകിരാതരെ 

ദുര്യോധനഒന്റ കീഴാക്ക॥ വിട്ടല്ലോ പണ്ട കര്ണ്ണ, നീ. 7 

പോരില് കാലി ംഗപു।[ണ്ഡാന്ധ്രമേളകോല്ക്കലരേയുമേ 
ത്രിഗര്ത്തബാല്ഹീ കനിഷാദന്മാരേയയം ജയിച്ചു നീ. ി 
അതാതിടത്തു യൃദ്ധത്ത .ല് ദുര്യോധനഹിതത്തിനായ” 
ഓജസ്സ്സേറും പലരെയും വീര, കര്ണ്ണ, ജയിച്ചു നി. 9 

ജ്ഞാതിബന്ധുകുലം തന്നോടൊത്തു ദുര്യോധനന്പടി 
കുരുക്കഠംക്കൊക്കെയുമൊരു ഗതിയായിട്ടിരിക്ക നി. 10 

നിനക്കു ശുഭമോതാം, ചെന്നെതിര്ക്കൂ ശത്രുവീരരായ്, 
കാക്കൂ കുരുക്കളെ പ്പോരി ല് ചേരക്കൂ ദുര്യോധനേ ജയം. 11. 
പാത്രതൂല്യന് നീ നമുക്കു ദുര്യോധനനുതുല്യമേ 

അവസ്ത പോലെ നാമെല്ലാം ധര്മ്മം പാര്ത്താല് നി നക്കുമാം, 

യാന്ച്ചാര് ച്ചയിലും മെച്ചം സത്തുക്കഠംക്കിഹ ചേരച്ചയാം 
സത്തുക്കളേഠടൊന്നു ചൊല്വു നരശ്രേപ്യ, മനീഷികഠം. 19 
നീ സത്യച്ചേർര്യോടൊ.,ത്തിതെന്െറയെന്നുമുറച്ചു താന് 
ദുര്യോധനന് പോലെ കുരുബലം പാലിച്ചുകൊള്ളെടോ.”' 14 
അവന്െറയാ വാക്കു കേ കാക്കല്ക്കുമ്പിട്ടു കൂപ്പിയും 

പോ വൈകര്ത്തനന് കര്ണ്ണന് വില്പാളി കളെഴു ന്നെടം. 19 

യാനം --വിവാഹം. 
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അവന് മനുഷ്ൃക്കുടത്തില്പ്പെരുതാം നില കണ്ടുടന് 
ശ്ര്ത്രമേന്തിച്ചട്ടയിട്ടു സൈന്യത്തില് പുഷ്ടി കൂട്ടിനാന്. 16 

ഹര്ഷിച്ചു ദര്യോധനാദി കാരവന്മാരശേഷവും 

മഹാബാഹു പടമയ്റ്കൊക്ക മന്പനായീടുമായവന് 17 

പോരിന്നായ് വന്നൊരു മഹാന് കര്ണ്ണുനെപ്പാര്ത്തു കണ്ടുടന്. 

കൈകൊട്ടി ക്കൂക്കിയാര്ത്തേററം സിംഹനാദരവങ്ങളം 28 

ചെറുഞാണൊലിയും മററും ചെയ്തപൂജിച്ചു കൌരവര്. 

൭. കണ്ണവാക്യം 

സേനാനായകനായി സര്വ്വസമ്മതനായ ഒരാളെയാണു” തിരഞ്ഞെടുക്കേ 

ണ്ടതെന്നും, ട്രാോണാചാര്യനായാല് നന്നായിരിക്കുമെന്നാണു” തന്െറ അഭീ 

പ്രായമൊന്നും കര്ണ്ണന് പറയുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തേരേറിപ്പുരുഷവ്യാഘന്൯ കര്ണ്ണന് വന്നതു കണ്ടടന് 

രാജാവേ, ഹൃഷ്ടനായ* ദുര്യേദധനനിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: 2 

** സനാഥമായി തൊട്ടേറെ നീ പാലിച്ചീടുമിബ്ബലം 
എന്നോര്ക്കുന്നേന് തക്ക ഹിതമെന്നെന്നു നിരുപിക്ക നീ.'" 2 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

ചൊൌൊല്കങ്ങു പുരുഷവ്യാഘ, ഭവാന് പ്രാജ്“ഞതമന് നൃപന് 

ഉടയോന് കണ്ടിട്ടംപോലെ കൃത്യം കാണില്ല മറെറാരാഠം. 9 
എല്പാ മന്നവരും നിന്െറ വാക്കു കേക്കാന് കൊതിക്കയാം; 

ന്യായമല്പാതെ ചൊല്ലില്പാ ഭവാനെന്നാണു നിശ്ചയം. ട്, 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

സേനേശനരഠയിരുന്നല്ലോ ഭീഷ്മന് മൂപ്പുള്ള വിക്രമി 
അറിവുള്ളൊരവന് യോധഥഗണമൊക്കത്തികഞ്ഞവന്. 5 
യശസ്സ്സേറുമവന് കര്ണ്ണ, ശത്രുക്കൂട്ടം മുടിച്ചവന് 
മാന്യന് മര്യാദയായ” പോരില് പത്തുനാഠം കാത്തു ഞങ്ങളെ. 6 
അസാദ്ധ്യകര്മ്മം ചെയ്തിട്ടായവന് വാനേറുമിരപ്പാഴേ 
അവന്നടുത്ത സേനാനിയായാരെക്കാണ്മു കര്ണ്ണ, നീ? 7 

സേനാനിയെന്നിയേ സേന നില്ല്ലില്ലൊരു മുഹൂര്ത്തവും 
യുദ്ധത്തിലമരം പോയ തോണി വെള്ളത്തിലാംപിധം. 8 
അമരക്കാരററ തോണി സൂതനില്വാത്ത തേരുമേ 
തോന്നും പോലോടുമമ്മട്ടാം നാഥനില്ലാത്ത സേനയും. 9 
നാഥനെന്നേ സാര്ത്ഥ്മട്ടും കഷ്ടപ്പാടേററമേററിടും 
സേനേശനില്ലാത്ത സേന ദോഷമൊക്കയുമേററി$ം. 10 

൪: സാര്ത്ഥം ---വ്യാപാരിസംഘം. 
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എന്നാല്ബ'"ഭവാന് യോഗ്യരാകുമെന്െറയാഠംക്കാരില് മുററുമേ 

ഭഷമന്െറ പിന്പേ സേനാനിയാകേണ്ടവനെ നോക്കെടോ. 

പോരില് സേനാനായകനായാരെയങ്ങന്നു കാണതോ 

ഞങ്ങളെല്ലാമൊത്തവനെയാക്കാമില്ലൊരു സംശയം. 12 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

എല്ലാവരും മഹാത്മാക്കളാമീപ്പുരുഷസത്തമര് 

സേനേശത്വത്തിനര്ഹന്മാരാണ ചിന്തന വേണ്ടതില്. 13 

കുലം ദേഹം ബലം ജ്ഞാനം വിക്രമം ബുദ്ധിയെന്നിവ 

ഒക്കും കൃതജ്ഞര് ധീമാന്മാര് പോരില് പിന്തിരിയാത്തവര്. 

ഒപ്പുമെല്പാരെയും മുന്പന്മാരാക്കുന്നതസാദ്ധ്യമാം 
തെരഞ്ഞെടുക്കണം മെച്ചം ഗണങ്ങാംക്കുള്ളൊരുത്തനെ., 10 
തമ്മില്ത്തിരക്കുന്നവരി ലൊരാളെസ്സ്റല് ക്കരിക്കുകിരു 

മനസ്സ കെട്ട മററുള്ളോര് ഹിതരായ് പൊരുതാതെയാം. 16 

ഇദ്ദേഹം സര്വ്വയോധര്ക്കുമാചാര്യന് വൃദ്ധനാം ഗുരു 

സേനേശനാക്കുവാന് യോഗ്യന് ദ്രോണൻ ശസ്്രധരേത്തേമന്. 17 

ആരുണ്ടു ബ്രഹമജ്ഞവരന് ദുര്ദ്ധര്ഷന് ദ്രോണര് നില്ല്യചലേ 
ആശ'ശുക്രാംഗിരസപ്രായ*നെന്യേ ശസനാനിയാകവാ൯? 18 

ഒരു യോധനുമില്പിങ്ങീ മന്നോരിലയി ഭാരത! 
പോരിന്നു പോകും ദ്രോണന്െറ പിന്പേ ചചെല്പാതിരിപ്പ 
ഇവന് സേനാനാഥരിലും ശ്ര്ര്മേന്തും ജനത്തിലും [വന്ദ. 

ബുദ്ധി മാന്മാരിലും ശ്രേഷ്ടന് രാജാവേ, നിന്െറ ദേശികന്. 20 

ഈയാചാര്യനെ നീ സേനാപതിയാക്കു സുയോധന! 

പോരില്ദ്ദാനവരേ വെല്വാന് സ്കന്ദനെസ്സരര് പോലവേ. 41 

6. ദുര്യോധനപ്രോല് സാഹനം 

കണ്ണുന്െറ വാക്കു കേട്ട ദുര്യോധനന് ദ്രോണരെ സമീപിച്ചു” സര്പസേനാ 

ധിപനായിരിക്കണ മെന്ന പേക്ഷിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണന്െറ വാക്കു കേട്ടിട്ടാ രാജാവപ്പോടം സുയോധനന് 

സൈന്യമദ്ധ്യമെഴം ദ്രോണര്തന്നോടിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാ൯. 4 

€ര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

ജാതിമെച്ചം കലം ധര്മ്മം വയസ്സറിവു ബുദ്ധിയം 
വീര്യം മിടുക്കധൃഷ്ൃയത്വമര്ത്ഥജ്ഞാനം ജയം നയം 2 
കൃതജ്ഞത്വം തപം മുററും ഗണം ചേര്ന്നിട്ട മൂത്തവന് 
ഭവാനെപ്പേോംലെ മന്നോരെക്കാപ്പാനില്ലിഹ മറെറാരായം. ജ് 

* ശുക്രാംഗിരസ്പ്രായന് ശുമ്ര നോടും ബ്ബഹസ്പതിരയോടും തുല്യന് 



30 ദ്രോണാഭിഷേകപര്വ്വം 

ഇന്ദ്രന് ദേവകളെപ്പോലിന്നങ്ങു കാക്കുക ഞങ്ങളെ; 
നീ നടത്തീട്ടരികളെ വെല്ലാന് മോഹം ദ്വിജോത്തമ! 4 

രുദ്ര ക്കു കാപാലിപോലെ വസുക്കയംക്കഗ്നി പോലവേ 

യക്ഷര്ക്കു ധനദന് പോലെ മരുല്ക്കഠംക്കിന്ദ്രനാംവിധം, 

വിപ്രര്ക്കറപവ'നേപ്പോലെ ജ്യോതി സ്സക്കഠംക്കി നോപമന്? 

പിതൃക്കഠംക്കു യമന് പോലെ യാദസ്റ്റി൯് പാശി? പോലവേ, 6 

നക്ഷത്രങ്ങഠംക്കിന്ദു പോലെ ദൈരദ്യര് ക്കാശ”ശ്രക്രമട്ടിലും 

സേനേശരില് വരന് ഞങ്ങാഠംക്കങ്ങ സേനാനിയാവണം. 7 

പതി നൊന്നക്ഷാഹിണിയ്യം നില്ലമേ നിന്െറ പാട്ടിലായ് 
അവയാല്ക്കൊല്കരികളെശ്ശൃക്രന് ദൈത്യരെയാം വിധം. 8 
സ-കന്ദന് വാനോര്ക്കെന്നപോലെ ഞങ്ങാംക്കഗ്രേ ഗമിക്ക നീ; 

ഞങ്ങഠം പിനതുടരാമങ്ങേക്കാളയെപപ്പഷ്ണുഠം പോലവേ. 9 

ഉഗ്രധന്പാവു വില്ലാളി ദിവ്യം വില്ലിട്ടുലപ്പവന് 
അര്ജജുനന് മുന്പിലായങ്ങെക്കാണുകില് പ്രഹരിച്ചിടാ. 10 
തീര്ച്ചയായ“ പടയില്ബ്ബന്ധുളൃത്യാഡ്മ്യന് ധര്മ്മപുത്രനെ 
ജയിപ്പേന് പുരുഷ വ്യാ1ഘ, ഭവാന് സേനാനിയാകില് ഞാന്. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നു കേട്ടാ ദ്രോണനോട ജയിക്കെന്നായി ന്നവര് 
നിന് പുത്രനെസ്സ്റിംഹനാദം കൊണ്ടെ ഹര്ഷപ്പെടുത്തുവോര്. 12 

സൈസന്യങ്ങളം രസിച്ചേററം വാഴ്ത്തിയാ ദ്വിജമുഖ്യനെ 
ദുര്യോധനനെ മുന്പാക്കിപ്പെരും പുകരം കൊതിപ്പവര. 
ദുര്യോധനനൊടായ*പ്പിന്നെ ദ്രോണര് ചൊല്ലീ നരേശ്വര! 13 

7. ദ്രോണപരാക്രമം 

സേനാധി പതിയായിരിക്കാന് ദ്രോണര് സമ്മതിക്കുന്നു. എല്ലാവരും 

ചേര്ന്നു” സേനാനായകനായി ആ കരരവഗുരുഭൂതനെ അഭിഷേകം ചെയുന്നു . 

യുദ്ധാരംഭം. ദ്രോണാചാരൃരുടെ പരാക്രമം. 

ദ്രോണന് പറഞ്ഞു 

ഷഡംഗം വേദമറിവേ൯ നേ തീര്ത്തര്ത്ഥശാസ്ര്രവും 

ത്രയയുംബക:ഃ സ്രവം മററു ൨. ലമാതിരിയസ്രവും | 

ജയകാംക്ഷികളാം നിങ്ങളെന്നില്ച്ചൊന്ന ഗുണങ്ങളെ 
ചെയ്യാന് നോക്കിപ്പാണ്ഡവരേ ടെക്ക ഞാന് പൊരുതീട൨ന്. 

13 ആപവന്-വസിഷ്യന്. 2 ഇനോപമന് -- സുര്ൃതൂല്യന്. 8 പാശി 
വരുണന്. 4 ഷഡംഗം ആറു” അംഗങ്ങളോടുകൂടിയതു”. (ശിക്ഷ, വ്യാകുര 

ണം, നിരുക്തംം ഛന്ദസ്സ്. ജ്യോതിഷം, കല്പം ഇവയാണ് ആറു വേദാംഗ 

ങ്ങരം) 5 ത്രയ്യംബകാസ്ത്രം -- ൫൫, ബക(ശിവ)നെ സംബന്ധിച്ച അസ്ത്രം. 



ഭ്രോണപരാക്രമം 31. 

പോരില്പ്പാര്ഷത്**നെബഭൂപം, കൊല്ലില്പാ ഞാനൊരിക്കലും 

അവനെന്നെക്കൊല്ലവാനായത്തീരന്നവന് പുരുഷർഷഭ! 3 

സര്വ്൮വസോമകരെക്കൊന്നും പൊരുതാം സേനയോട ഞാന് 
എന്നോടു പോരില്പ്പ്യൊരുതാ കുളര് മെയ് കൊണ്ട പാണ്ഡവര്. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നവന് സമ്മതം വാങ്ങിസ്സറേനാനായകനാക്കിനാന് 
നിന്മകന് ദ്രോണനെ വിധിദ്ദഷ്ടകര്മ്മത്തിനഠല് നൃപ! 
ഒുര്യോധുനാദി ന൬വരര് ചെയ്ത ദ്രോണാഭി ഷേചനം 
സേനേശനായ് സ്കന്ദനെപ്പണ്ടിന്ദ്രാദി സുരര്പോലവേ, 6 

വാദൃഘോഷത്തൊടും ശംഖനിനാദത്തോടുമങ്ങടന് 

ദ്രോണനെസ്സ്സേനേശനാക്കിയപ്പൊഴുണ്ടായി ഹര്ഷവും. ഴ് 

പൂണ്യാഹഘോഷവും സ്വസ്ധിവാദനത്തിന്്റെ ഘോഷവും 

വന്ദി മാഗധസൂതന്മാര് വാഴത്തിപ്പാടുന്ന ശബ “ദവും. ൽ 

വിപ്രര് ചൊല്ലും ജയച്ച്പൊല്പം സുതഘോഷവുമൊത്തഹോ 
മുറഷ്ണ്ാദ്രോണനെപ്പജിച്ചോര്ത്താര് പാണ്ഡവര് തോററതായ* 9 

സേനാപതിത്വം കൈയേററു ഭാരദവാജന് പ്രതാപവാൻ 
പൊരുതാന് പടയ്യം നിര്ത്തിച്ചെന്നു നിന്മക്കളൊത്തു താന്. 10 
സിന്ധൃരാജന് കലിംഗേശന് നിന് കുമാരന് വി കര്ണ്ണനും 
വലത്തുഭാഗം പററീട്ട നില്ലായീ ചട്ടയിട്ടവര്. 11. 

അവര്ക്കു കൂട്ട ശകുനി കുതി രപ്പടയൊത്തവന് 
മിന്നും പ്രാസംകൊണ്ടെതിര്ക്കും ഗാന്ധാരന്മാരുമൊത്തവന് 12 
കൃപനാക്കടു തവര്മ്മാവു ചിരൂസേനന് വിവിംശതി 
ഇവര് ദുശ്ശാസനന് മുന്പ്പായിടത്തേപ്പങ കാത്തുതേ. 13 

അവര്ക്കു പങ കാംബോജരാസ്സ്റദക്ഷിണുനാദികഠം 
ഉയക്കുള്ളശ്പപ്പടയയമായ” ശകന്മാര് യവനേന്ദ്രരും 14 
ത്രിഗര്ത്തര. ബഷ്ടര് മദ്രര് പ്രതീ ച്യോദീ ചയ ോളവര് 
ശിബിമാര് ശുൂരസേനന്മാര് മലദന്മാര്കാം ശൂദ്രരും 15 

സദരവീ രര് കിതവ പ്രാച്ൃദാക്ഷിണാത്ൃയരുമേവരും 
നിന് പുത്രനേ മു൯പിലാക്കിപ്പിന്പുറം കര്ണ്ണുനേയയമേ. 16 

സ്വസൈസനൃയഹര്ഷമണ്ടാക്കിബ്ബലം കൂട്ടി ബലങ്ങളില് 

ചെന്നു വൈകര്ത്തന൯ കര്ണ്ണന് വില്പന്മാര്ക്കൊക്ക മുമ്പിലായ് 

തിളങ്ങി വലുതായ്” സൈന്യം ഹര്ഷിക്കുമ്മാറവന്നുടെ 
ആനച്ചങ്ങലവന്കേതു ശോഭിച്ചു സുരൃഭാസ്സൊടും 8 

ഭീഷ”മവ്ൃയസനമോര്ത്തീലാ കര്ണ്ണനെപ്പാരത്തൊരുത്തരും 

വിശോകരായത്തീര്ന്നു മററും മന്നന്മാരും കുരുക്കളം. 19 

ഹൃഷ്ടരായ” പല യോധന്മാരിണങ്ങിച്ചൊല്ലി യപ്പൊഴേ 

ൽ പാര്ഷത.. ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് 



മു ദ്രോ്ടാഭി ഷേകപര്വ്വം 

" പടയില്ക്കര്ണ്ണനെക്കണ്ടാല്പ്പോരില് നില്ലില്ല പാണ്ഡവര്. 20 

കര്ണ്ണന് പോരും പോരിലിന്ദ്രനാദി വാനോരെ വെല്ലവാന് 
പിന്നെയെന്തോ ഹീനവീര്ൃയ വിക്രമന്മാര്കഠം പാര്ത്ഥരെ? 41 

കൈയ്യക്കിയലുമാബ”ഭീഷ൦മന് പോരില്പ്പാലിച്ചു പാരത്ഥരെ 
അവരെക്കര്ണ്ണനോ പോരില്ക്കൂര്ത്തവ്പെയ്ക്ക മുടിച്ചിടടം.”" [/ 17) 

എന്നു തമ്മില്പ്പറഞ്ഞേ ററം ഹൃഷ്ടരാമവര് മന്നവ! 
രാധേയനെപ്പൂജചെയ്ത്ു പുകഴാത്തി ക്കൊണ്ടിറങ്ങി നാർ. 3 

നമ്മഠംക്കു ശകടവ്യൂഹമാണാദ്രോണ൪ ചമച്ചതും 

മഹാന്മാരാം പരന്മാര്ക്കോ ക്രഞ്ചവ്യൂഹം മഹീപതേ! 4 

പ്രീതിയ്േത്തും ധര്മ്മരാജനന്നു നിര്മ്മിച്ചു ഭാരത! 
വൃഹാഗ്രത്തിലവര്ക്കങ്ങു നിന്നി താപ്പുരുഷര്ഷഭര്. 25 

മര്ക്കടക്കൊടി പൊന്തിച്ചു വിഷ്വക് സേന ധനഞ്ജയര്. 
കകുദം സര്വസേനഷ്ക്കും ധാമം വില്പര്ക്കശേഷവും. 26 
തേജസ്വി പാര്ത്ഥന്െറ കൊടി സുര്ൃയമാര്ഗ്ഗത്തുയര്ന്നഹോ 
ശോഭിപ്പിച്ചു മഹാത്മാവാം പാണ്ഡവന്നുള്ള സേനയെ. 217 

പ്രളയത്തില് പ്രജ്വലിക്കും സൂര്യന് ഭൂമി ചുടും പടി 
കാണായി ധീമാന് പാര്ത്ഥന്െറ ദഹിപ്പിച്ചീടമാക്കൊടി. 28 
യോധന്മാര്ക്കര്ജ്ജുനന് മുഖ്യന് ഗാണ്ഡീവം വില്ലിലുത്തമം. 

ഭൂതങ്ങടംക്കോ വാസുദേവന് ചക്രങ്ങഠംക്കോ സുദര്ശനം. 29 

ഈ നാലു തേജസ്സുമേന്തി വെള്ളക്കുതിരയുയള്ള തേര് 
പരന്മാര് മുന്നില് വന്നെത്തീ കാലചക്രം കണക്കിനെ. 90 

ഈവണ്ണുമാം മ ഹാത്മാക്കഠം പടത്തലയില് നില്പവര് 
നിന്നാഠംക്കാര്ക്കാദ്യമായ” കര്ണ്ണന് പാണ്ഡവര്ക്കു ധനഞ്ജയന്. 31 

ചൊടി പൂണ്ടിട്ടവരുടന് തമ്മില്ക്കൊല്വാന് കൊതിപ്പവര് 
അന്യോന്യം നോക്കിനാര് പോരില് കര്ണ്ണനും പാണ്ഡുപുത്രനും. 

അപ്പപൊഴറ്തുങ്ങ തേരാളി 2ഭാരദ്വാജനണഞ്ഞതില് 

ഘോരമാര്ത്തസ്വരം മൂത്തു കുലുങ്ങി പ്പോയി മന്നിടം. 98 

അപ്പ്പൊളാദി തൃനോ ടൊത്തും മൂടിയാകാശമാകവേ 
കാറേറററു പതറും ധൂളിക്കൂട്ടം പട്ട കണക്കിനെ. ലി 
കാറു കൂടാതെ വര്ഷച്ചു മാം സാസ്ഥിച്ചോരയംബരം 
പരുന്തും കഴു കങ്കങ്ങാഠം മളംകാക്കകളും പരം 35 

സേനഷ്ക്കും മേലെയന്നേരം പറന്നെത്തി നരാധിപ! 

കുറുക്കന്മാരോരിയിട്ടു ഘോരമുഗ്രഖഗങ്ങളം. 36 
ഇടത്തുവെച്ചിതു3 പല വട്ടവും നിന്െറ സേനയെ 
മറംസം തിന്നാനുമാച്ചോര കുടിച്ചീടന്നതിന്നുമേ. 47 

1 ധാമം. അടയാളം. 2 തേരാളി മഹാരഥന്, 3 ഇടത്തു വെക്കം 

അപ്രദക്ഷിണമായിചുററുക. 



ദ്രോണപരാക്രമം 83 

വീഒആ കത്തിയെരി ഞ്ഞേററമലറീട്ടം വിറച്ചുമേ 
വാല്കൊണ്ടു പോര്ക്കളം മൂടിജ്ജ്വലിക്കും കൊള്ളിമറന൯ുടന്. 38 

ഇടിയും മിന്നലും ചേര്ന്നു നെടുതാം പരി വേഷവും 
അര്ക്കന്നുണ്ടായി സേനേശന് പുറപ്പെട്ടപ്പൊടം മന്നവ! ൫9 

ഇവയും മററു പലതും കാണായ പേടിയാംപടി 

ദുര്ന്നി മിത്തങ്ങഠം ശൂരര്ക്കു ചാക്കു സുൂചിച്ചിടന്നവ. 40 
നടന്നൂ സമരം പിന്നെപ്പരസ്പരവധൈഷി കഠം! 
കുരുപാണ്ഡവസൈന്യങ്ങടം തമ്മി ലൊച്ച മുഴങ്ങിയും, 4] 

അവര് തമ്മില്ച്ചൊടിച്ചിട്ട പാണ്ഡവന്മാര് കുരുക്കളം 
കൂര്ത്ത ശ്ര്രരങ്ങളാല്ക്കൊന്നൂ ജയം നോക്കും പ്രഹാരികയം. ൫2, 
അവന് പാണ്ഡവസൈന്യത്തില് മഹാവില്പന് മഹാദൃതി 
മഹാവേഗത്തൊടും കേറിത്തീക്ഷ“ണബാണങ്ങഠം തുകുവോന്. 3 

ദ്രോണനേല്ലന്നതായ”ക്കണ്ട പാണ്ഡുസ്ധയയഞ്ജയരേവരും 
വെവ്വേറേ ശരവര്ഷങ്ങാഠം പെയ്യെതിര്ത്തേററു മന്നവ! 44 

ദ്രോണന് ക്ഷോഭം വരുത്തീട്ട പിളര്ന്നീടും പെരുംപട 
ചിന്നീ പാഞ്ചാലരോടൊത്തു കാറേറററ മുകില് പോലവേ. 45 
പല ദിവ്യാസ്രൂവും പോരില് പ്രയോഗിച്ചീട്ടമായവന് 

പാണ്ഡുസ്രൃഞ്ജയരെ ദ്രോണന് പീഡിപ്പിച്ചീടിനാന് ദ്രുതം. 36 
ഇന്ദ്രന് കൊല്ലും ദൈത്യര്പോലാ ദ്രോണൻ കൊന്നീടുമായവര് 

ധദൃഷ്ദ്യമനന് മു൯പെഴുന്ന പാഞ്ചാലന്മാര് വിറചചുപോയ്. 47 
ദിവ്യാസ്ത്രജഞന് ശുൂരനുടന് യാജ്ഞസേനി : മഹാബലന് 
പലപാടും ദ്രോണസൈന്യം പിളര്ന്ന ശരവൃഷ്ടിയാല്. 48 

പാര്ഷതന് ശരവര്ഷത്താല് ദ്രോണണ്ന്െറ ശരമാരികഴം 
തഴുത്തു കൌാരവക്കൂട്ടമുടന് കൊന്നീടിനാന് ബലി. 49 

കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു ടനേ ദ്രോണൻ പോര്ക്കളത്തില് സ്വസേനയെ 
നിറത്തീട്ട മഹാബാഹു പാര്ഷതന്നേര്ക്കു കേറിനാന്. 60 
പെരുത്ത ശരവര്ഷത്തെപ്പാര്ഷതന്മേല് ചൊരിഞ്ഞുതേ 
കടുത്തടുത്തസുരരി ലിന്ദ്രനെന്ന കണക്കിനെ. ൭1 
ദ്രോണൻ ബാണംകൊണ്ടിളക്കും പാണ്ഡുസ്ൃ ഞജയരപ്പെൊഴേ 
സിം ഹമേററ മുഗക്കൂട്ടംപോലെ താന് ചിന്നി പിന്നെയും. 642 
ബലവാന് ദ്രോണനാപ്പാണ്ഡുസൈനൃയത്തില്ചുററി പിന്നെയും 
രാജാവേ, കൊള്ളി ചുററുംപേലതൊരല്ഭതമായിതേ. 63 

ഖചരനഗരാമട്ടില് ശാസ്ധ്രരീത്യാ ചമച്ചി-- 
ട്ടിളകിന കൊടി യൊത്താര്ത്തശ്വമോടുന്നതായി 

സ്ഫടികരുചിരകേതുത്തേരിലേറീട്ട ശത്രു-- 
പ്പുടയുടനെ മുടിച്ചാന് പേടി കൂട്ടും പ്രകാരം. ൭4 

2 പരസ്ററരവധൈഷികഠം അന്യോന്യം കൊല്ലാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്. 

2 യാജ്ഞസേനി - ധൃഷ്ടദ്യമ“നന്. 3 ഖചരനഗരം - ആകാശത്തില്ക്കൂടി 
സഞ്ചരിക്കുന്ന നഗരം, 
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ദ്രോണാചാരൃന്െറ സേനാധി പത്യത്തില് നടന്ന ഭയങ്കരമായ യുദ്ധത്തി 

ന്െറയയം ഒടുവില് ധ്്ഷുദൃമ്നഖമെറ കൈകൊണ്ടു” ആ വീരന് ചരമമടഞ്ഞ 

തിനെറയും വിവരം വളരെ സംക്ഷേപിച്ചു” ൩ഞ്ജയന് ധദൃതരാഷ്ട്രരെ പറഞ്ഞു 

കേടംപ്പിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സൂതനശ്വം തേര് ഗജങ്ങഠംകൂടെ ദ്രോണൻ മുടി ക്ഷവേ 

നടുങ്ങിയി വനെക്കണ്ടു വളഞ്ഞാരങ്ങു പ൦ണ്ഡവറ. 

ധൃഷ്ടദ്യമനാര്ജ്ന്ൂനന്മാരോടപ്പോരില് ധര്മ്മനന്ദനന് 

ചൊന്നാ”'നെങ്ങും കിണഞ്ഞേററു തടുപ്പിന് കംഭയോനിയെ. "" 
അതിലര്ജജൂനനും കൂട്ടരൊത്ത പാര്ഷതവീരനും 
വന്നേല്ലുമവനെച്ചെന്നു ചുററുമേററൂ മഹാരഥ*. 3 
കേകയന്മാര് ഭീമസേനന് സഈഭദ്രന് ഭൈമസേനിയും 
യൃധിഷ്യിരന് യമന്മാരും മത്ധ്യന് ദ്രപദപുതൂനും ക 
പാഞ്ചാലീിപുത്രരും ധൃഷ്ടകേതുവും യുയുധാനനും 

ചേകിതാനനുമൂക്കോട വന് തേരാളി യുയയത്സുവും കി 

പാണ്ഡവന്നു തൂണക്കാരാം മററു മന്നവരും നൃപ! 

കുലവീര്യങ്ങഠംക്കു തക്ക കര്മ്മം ചെയ് രൂ പലേതരം. € 
പോരില് പാണ്ഡവര് കാത്തീടുമാപ്പെരുംപട കണ്ടുടന് 

കണ്ണുരുട്ടി ച്ചൊടിച്ചെൊന്നു നോക്കിനാന് ദ്രോണനപ്പൊഴേം 7 
അവനു പാരം കോപമോടുടം തേരേറി രണദ്ദര്മ്മദ൯ 

തകര്ത്തു പാണ്ഡുസൈനൃത്തെക്കാറി നെക്കാററുപോലവേ. 8 

തേരാനയായം കുരിരയോടെതിര്ത്തിട്ടങ്ങമിങ്ങുമേ 

പ്പദ്ധന് ൬൮ വി നെപ്പോലാ ദ്രോണ൯ ചുററീ മദത്തൊടും, 9 

ചോര മേലേററു പാഞ്ഞീടടമവന്തന് ശോണവാജികഠം 

ആജഭാനേയങ്ങഠം* തളരാതേററം ശോഭിച്ചു മന്നവ! 10 
ചൊടിച്ചന്തകമട്ടെത്തു മാ യതവ്രതനെത്തദാ 
കണ്ടു പാണ്ഡവയോധന്മാരോടിനാരങ്ങുമിങ്ങുമേ. 33 

അവരങ്ങോടിയയം പിന്നെത്തിരിയേതന്നെ വന്നുമേ 

നോക്കിയ്യം നിന്നുമുണ്ടാക്കിയൃല്ക്കടം ദാരുണാരവം. 12 
ശുൂരര്ക്കു ഹര്ഷജനനം ഭീരുക്കഠംക്കു ഭയങ്കരം 
ആകാശവും ഭൂമി യൃമാശ്ശബ്ദമെങ്ങും നിറഞ്ഞുതേ, 13 

അപ്പോോഠം പിന്നെയുമാ ദ്രോണന് പോരില് പേരു പുകഴ”ത്തി 
എടുത്തു രദദ്രരൂപത്തെത്തടുത്തമ്പുകഠം ശുകിയും [യും 

അവനാപ്പാണ്ഡുസൈനൃത്തിലതി നാതിരി മാരിഷ 

കാലയ്ട്ടില് ദ്രോണര് ചുററീ വൃദ്ധന് ശക്തന് യയവോപമന്. 16 

ൽ ആജാനേയങ്ങഠം.... നല്ലജാതിയില്പ്പെട്ടവ. 
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ഉഗ്രന് വിഭൂഷകളെഴം പല മാലികഠം കൊയ്ക്ുമേ 
തേര്ത്തട്ടേറെശ്ശൂന്യമാക്കീട്ടാര്ത്തു ഘോരമഹാരവം. 
അവന്െറ ഹര്ഷനാദത്താല് ബാണവേഗത്തിനാലുമേ 

മഞ്ഞേററ പഠഴ്തുളെപ്പോലെ യ്യോധര് പോരില് വിറച്ചുപോയ്. 

ദ്രോണന്െറ രഥഘോഷത്താല് ചെറഞാണുരയാലുമേ 
വില്ലൊച്ചുയാലുമാകാശത്തുച്ചമൊച്ച മുഴങ്ങിതേ. 
അവന്െറ വില്ലില്നിന്നെത്തുമസംഖ്യം വിശി ഖോല്ക്കരം 
വ്യാപിച്ചെങ്ങും ചെന്നു വീ൬ആ നാഗാശ്വരഥപത്തിയില്. 

വില്പാം കാറെറാത്ത വിശിഖാഗ്നിയള്ളാ ദ്രോണനെ ദ്രതം 
ചെന്നെതിര്ത്തേററു പാഞ്ചാലര് പാണ്ഡവന്മാരൊടും സമം. 

കാലനൂര് കേററിയവരെയാനയാളശ്വമിശ്രിതം 
ദ്രോണര് പോരില്ച്ചോര ചേറുകെട്ടമ്മട്ടഠാക്കി മന്നിടം. 

പരമാസ്സ്രങ്ങളും കൂട്ടിപ്പരമന്യകഠം തുക വോന് 
ദ്രോണര് വിട്ടിട്ട കാണായ? ദിക്കടച്ചു ശരാവലി. 
കാലാഠാംത്തേര് കുതിരത്തേരുകളി ലൊക്കെയുയമപ്പ്െൊഴേ 

അവന്െറ കേതു കാണായ് കാര്തോറും മിന്നല് പോലവേ. 

വമ്പുള്ളൊരാക്കേകയരൈവരേയും 
പാഞ്ചാലരാജാവിനെയയം മശക്കി 

ചെന്നേററു മങ്ങാതെ യൃധിഷ്യിരന്െറ 

സൈന്യത്തൊടാ ദ്രോണര് ധനുശ്ശരാഡ്മ്യന്. 

വൃകോദരൻ ജിഷ'ണു ശിനിക്കു നഏാ-- 
വെന്നല്പ പാഞ്ചാലജര് ശൈബ്്യപുത്രന് 
കാശിക്കധീശന് ശിബിയയം രസിച്ചാര്-- 

ത്തവന്െറമേലമ്പു ചൊരി ഞ്ഞെതിര്ത്തു. 

അവര്ക്കി ടഷ്ക്കുങ്ങടനേററടുത്താ 

ദ്രോണന് വിടും പൊന്നണി സായകങ്ങഴം 

ഗജാശ്വമര്ത്ത്യാ ംഗമറുത്ത ചോര-- 
യണിഞ്ഞു ചെന്നെത്തി മഹീതലത്തില്. 

പോരാളി മാര് തേരുകഠം ബാണമേററു 
മുറിഞ്ഞ ഹസ്തൃശ്വമിവററയേററം 
മറിഞ്ഞു വിണിട്ട മറഞ്ഞു ഭൂമി 
കാര്കൊണ്ടു മുടീടിന വാനുപോലെ. 

ശൈനേയരീ മാര്ജ്ജുനസേനയേയും 

സാഭദ്രപാഞ്ചാലകകാശ്യരേയും 
മററുള്ള വീരേന്ദ്രരെയും മശക്കീ 
ദ്രോണര് ഭവല്പൃത്രഹിതാഭി കാംക്ഷി. 

ഇമ്മട്ടുമററും കുരുമന്നവേന്ദ്ര! 
കര്മ്മങ്ങം ചെയ്യിട്ടടരിങ്കല് മാന്യന് 
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കാലാര്ക്കതുല്യന് ഉവനം തപിപ്പീ- 
ല്ലാ ദ്രോണര് വാനേറി ധരാധിനാഥ: ക 

അവന് ചെയ്തു പെരും കര്മ്മം ദ്രോ ണന് പരബലാദ്ടനന്; 
ഏവം രക “മരഥന് ശുരന് കൊന്നു നൂറായിരം ചരം 30 

കൌന്തേയളടരെപ്പോരില് വ്. പാരഷതമൂലമായ. 
രണ്ടക്ഷഹിണിയിന്മേലേ പിന്മാറാതുള്ള ഛജൂരരെ 31 

കൊന്നു പിന്നീട ധദുതിമാന് ഗമിച്ചൂ പരസല്ഗതി. 
പാണ്ഡവന്മാരൊത്ത ദുഷുക്രൂരപാഞ്ചാലരാലഹോ 34 
ഹതനായീ രുക“മരഥന് ദുഷ്കരം ചെയ്തഹോ നൃപ! 
പിന്നെബ'ഭൂതനി നാദങ്ങളാകാശത്തുഭവായിതേ 33 
സൈന്യങ്ങടംക്കും നരപതേ, പോരില് ഗുരു പരാിക്കവേ. 
വാനാകാശംഭ്ൂമി ദിക്കും വിദിക്കും മുരളംവിധം 34 

അഹോധധിക്കെന്നു ഭൂതങ്ങഠംക്കു ണ്ടായി ഘോഷമേററവും. 

പിതൃക്കളം ദേവകളമവന്൯ര ൯ ബന്ധുവര്ഗ്ഗവും 35 
കണ്ടൂ തേരാളിയാം ഭാരദ്വാജനെക്കൊന്നര ങ്ങഹോ. 

പാണ്ഡവന്മാര് ജയം നേടിസ്സ്റിംഹനാദം മുഴക്കിനാര 

വലുതാം സിംഹനാദത്താത കുലുങ്ങി ധരണീതലം. 36 

9. ധൃതരാഷ്ടശോകം 

ദ്രോണവധവാര്ത്ത കേട്ട ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ദു:ഖം. അത്രമേല് പരാക്രമശാ 

ലിയായ ആ മഹാന് എങ്ങനെയാണു” തോല്ല്രാന് ഇഉടയായതെന്മ ധൃതരാഷ്ട്രര് 

൩ങബയ നോട് ചോദ.ക്കുന്നു. 

ധൂ നരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

എന്തുചെയ്യും ദ്രോണരെത്താന് കൊന്ന പാണ്ഡവസ്ുഞ്ജയര് 

സരവ്വശസ്ധ്രധരന്മാരിലത്രയ്കയസ്റ്റവി ദഗ്ദ്ധനെ? 1 

തേരുടഞ്ഞെന്നിതോ വില്ലായവനങ്ങു മുറിഞ്ഞിതോ 

പ്രമത്തനായി തോ ദ്രോണരതാണോ മൃത പററുവാ൯? ച 

എങ്ങനേ പാര്ഷതന് താത, ശത്രുക്കഠംക്കപ്രധദുഷ്്യനെ 
പൊന്നു കെട്ടിച്ച ബാണങ്ങളേ ററമെയ്യുന്ന വീരനെ 3 
കൈയ്യക്കേറും ബ്രാഹ”മണനെക്കതിയെച്ചിത്രയോധിയെ 
ഭൂരമ്റകെയ്യും ദാന്തനെത്താന് ശ്ര്രുയുദ്ധവിദഗ”ദ്ധനെ 4 
ദി വ്യാസ്രൂമുള്ള ചൃതനെക്കൊന്നല്ലോ ദൂപദാത്മജന് 
ദാരുണക്രിയ ചെയ് വോനെപ്പേടകില്ത്തേരാളിവ്”രനെ. & 
ദൈവം മേലേ പരരുഷത്തെക്കാള മെന്നാണ്ട മന്മതം 
മ ഹാനാം പാര്ഷതന് ശൂരദ്രോണനെക്കൊന്നതോറര്ക്കുകില്, 6 
നാലുമ്ടേള്ളസ്ത്രവുമാ വീരന്നേറഠമുറച്ചതാം; 
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വില്പാളികഠംക്ക ഗുരുവാ ദ്രോണനെക്കൊന്നതോതി നീ. 
പുലിത്തോല് മൂടലായപ്പെഠന്നണ ഞ്ഞ രുക്മരഥസ്ഥനും 

നാശം വന്നതു കേട്ടി പ്പേംഠം ശോകം തീരുന്നതില്ല മേ. 

പരദുഃഖത്തി നാലാരും നൂനം ചാകില്ല സഞ്ജയ! 

ദ്രോണനെക്കൊന്നതായ” കേട്ടും ജീവിപ്പൂ മന്ദഭാക്കു?: ഞാന്. 

മേലേ ദൈവംതന്നെ നൂനം പരുഷം നിഷ്പ്രയോജനം 
കാരിരുമ്പാകുന്നു നൂനമുറപ്പേറീടുമെന് കരം 

ദ്രോണനെക്കൊന്നതായക്കേട്ടം നൂറായിത്തകരായ് കയാല്. 
ദൈവബ്രഹ് മ:സ്റൂവി ദൃഷ്ണുങ്ങപാസിച്ചു ഗുണാര്ത്ഥികഠം 

വിപ്രരാജക്മാരന്മാരാരെയായോഠം മരിക്കേഠ? 
കടല് വറരിയ പോലേയും മല മാററിയ പോലെയ്യം. 

സൂര്യന് വീണതു പോലേയും പൊറക്കാ ദ്രോണപഠതനം. 
ദുഷ്ടരോദ്ധാവായി രആ ശിഷൂന്മാര്ക്കെറരു രക്ഷകന് 

കൃപണന്നായി വേണ്ടിട്ടും പ്രാണന് വിട്ട പരന്തപന്. 
അവന്െറ വിക്രമത്തിങ്കലെയ്ക്കഠംക്ക ജയാഗയാം 

ശുക്രവാചസ്പതിമതിയവനെക്കൊന്നതെങ്ങനേ* 

പൊന്കോലപ്പണിഞ്ഞു വന്പിച്ച ചുമപ്പേറിന വാജികഠം 
തേരില്പ്പൂട്ടിക്കാററുപോലെ പാഞ്ഞു ശ്മ്്ര്രാതിഗങ്ങളായ” 

പ്രേഷിച്ചിണങ്ങിയോടും നല്ലൂക്കെഴും സൈന്ധവങ്ങഠംതാന് 

ഉറപ്പുള്ളവ പോരിക്കല്ത്തളര്ന്നിലല്പി കേ൨ലം? 
ആന ശബ്ദിപ്പതും പേരില് ശംഖഭേരീരവങ്ങളം 

ശരവര്ഷം ഞാണൊലിയും ശ്്പവും താന് സഹിപ്പുവ 

ജയത്തിനിച്ചി ക്കമവ കിതഷ്ക്കാതല്ലലററവ 

തോററില്ലല്ലോ ദ്രോണരുടെ തേര് വലിക്കുന്ന വാജികഠം 
പൊന്നിന്തേരില്പ്പൂട്ടിയവ നര൨.1രന് ഭരിപ്പവ. 

താത. പാണ്ഡവസൈനൃത്തെക്കടസ ടാഞ്ഞതെന്തുവാ൯ 
പൊന്നണിഞ്ഞുള്ളൊരാ മുഖ്ൃരഥത്തിലമരുന്നപന്൯? 

ഭാരദ്വാജന് ചെയ്തതെന്തു പോരില്ശ'ശളൂരാര്ത്തി കാരകന് 
അവന്്റെറ വിദ്യ സേവിപ്പോര് മുററും ലോകധനര്ദ്ധരര്, 

ആസ്സത്ൃയസന്ധ൯ ബലവാന് ദ്രോണരെന്താണു ചെയ്തതും? 

വാന ലിന്ദ്രന്പോലെ വന്പ൯ വില്പാളികളില് മുന്പനെ 

ആ രദ്രക്രിയനെപ്പോരിലാരെതിര്ത്തു രഥോത്തമന്? 

ആ രക് മരഥനെക്കണ്ട പാഞ്ഞതില്ലപ്പി പഹണ്ഡവര് 

ട വ്യാസ്ത്രമാസ്സംഗരത്തില് പ്രയോഗിക്കുന്ന ശക്തനെ? 
സര്വ്ൃ൮സൈന്യത്തൊടുടം കൂടി ത്തമ്പിമാരൊത്ത ധര്മ്മജന് 

* മന്ദഭാക്കു'.. ഭാഗൃഹ "നന്. 
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പാഞ്ചാല്യാലംബനന് ചുററും ദ്രോണനെത്താന് വളഞ്ഞിതോ? 
ര ടുത്തു നൂനമമ്പെയ്ക പാര്ത്ഥന് മററ രഥീന്ദ്രരെ; 25 

അതാണോ ദ്രോണനോടേല്പാന് പാപം ചെയ്യുന്ന പാര്ഷതന്? 
ആശ്ശുക്തനെക്കെല്ലുവാനായ്ക്കണ്ടില്പഠ 2 റെറാരാളെയും ക6 
കിരീടി കാത്തിടു. ക്രൂരന് ധ്ഷ്ദ്യമ“നനെയെന്നിയേ? 
അവന് മററുള്ള ശൂരന്മാരൊത്തു പാഞ്ചാല്യഭമൂഷകന് 7 

ചേദി, കേകയ, കാരൂഷ, മത്സ്യാദ് ൮൨ രൊത്തഹോ 

എറുമ്പു പാമ്പി നെപ്പോലെയിളക്കിഗ്ഗുരുമുഖ്ൃനെ 28 

അസാദ്ധ്യക്രിയ ചെയ് വോനെക്കെ: ന്നുവെന്നോര്ത്തിടുന്നു 
അംഗാഖ്യാനങ്ങളോടൊത്ത നാലു വേദം പഠിച്ചവന് ഞാന്. 

സ്രോതസ്സ്കഠംക്കു കടല് പോലവനാലംബമായ൨ന് 
ക്ഷാത്രവും ബ്രാഹ "മവും കൂടിയൊത്തിരിക്കും പരന്തപന് 90 
ആ വൃദ്ധബ്രാഹ*മണന് ശസ്ര്രവധത്തില്പ്പെട്ടതെങ്ങനെ? 
ഞാന് ക്ലേശിപ്പിച്ചിടമപന് മര്ഷിച്ചാനങ്ങമര്ഷണന് 31 

അനര്ഹഫഹന് പാര്ത്ഥനോടേല്പാനതി ന്െറ ഫലമാണിതും. 
അവന്െറ വിദ്യ സേവിപ്പ പാരില് വില്പരശേഷവും 32 
ശ്രീ മോഹിച്ചാസ്സറതൃയസന്ധപുണ്യവാനെ വധിക്കയോ? 
വാനിലിന്ദ്രന്പോലെ മുഖ്യന് മഹോസത്വബലംഡ്യനെ 33 

തിമിയെച്ചെറുമീന്മട്ട പാര്ത്ഥന്മാര് കൊന്നതെങ്ങനെ 
കൈവേഗമുള്ളോന് ബലവാരുക്കേറുമരിഘാതിയെ? 94 

ജീവിക്കില്ലാ ജയാകാംക്ഷി നേരിട്ടവനൊടേല്ലുകില്. 
ജീ വിച്ചിരി ക്കുമവനി ലൊഴിയാ രണ്ടു ശബ്ദവും 35 

വേദാര്ത്ഥി ബ്രാഹ്മരവവും വില്ലാളി ജ്യാനിനാദവും. 

മാഴകിടാത്തോന് പുരവ്യാ। ഘന് ശ്രീമാന് തോല്ല്രാത്ത വീരനെ 

സി ംഹേഭവിക്രമന് ദ്രോണ൯തന്നെക്കൊന്നതസഹ്ൃയമാം. 
എങ്ങനേ ദുസ്സഹാധ്യഷ്യബലതനെത്തത്ര സഞ്ജയ! 

പുരുഷേന്ദ്രന്മാഠ കഠംക. ണ്കെപ്പോര്'തഴക്കാന്നിതുപാര്ഷതന്? 
ആരൊക്ക മുന്പില്പ്പെരുതീ ദ്രോണ നെക്കാത്തു നില്ലവര്?3$ 

ആരൊക്കപ്പ്ന്പുറം ചെന്നൂ കിട്ടാത്ത ഗതി നേട വോർ? 

വലംചക്രം കാത്തതാരാണിടംചക്രവുമാരുവംന൯? 99 

ആരൊക്കയ്യം മുന്പില് നിന്നാരാ വീരന് പൊരുതുമ്പൊഴേ? 

ആരെല്ലാമുടല് കൈവിട്ട മൃുതൃവി൯ നേര്ക്കു ചെന്നവര്? 40 

ദ്രോണനങ്ങേതു വീരന്മാര് പരയാം ഗതി ചെയ്ലവര് 
നൂനം ക്ഷത്രിയര് പേടിച്ചു വെടിഞ്ഞീലല്ലി വൈരികയം? 41 

രക്ഷി ക്കുന്നവര് ശ്രനൃയത്തില്*: കൌന്നതല്ല്ലി വൈരികൌയം? 

പോരില് ദ്രോണന് ഭയപ്പെട്ട പുറം കാട്ടി ല്ല്യൊരി ക്കലും. 448 

& രക്ഷിക്കുന്നവര് ശൂനൃയത്തില് ൦ രക്ഷികളാരുമടുത്തില്ലാത്ത സമയത്തു”. 
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പെരുത്താപത്തിലം പിന്നെയവഠനെക്കൊന്നതെങ്ങനേ? 

ആരുന് ചെയ്യേണ്ടതിതുതാനാപത്തിലയി സഞ്ജയ! 43 

ശക്തിപോലുശിര് കാട്ടേണമതവങ്കലുറച്ചതാം. 

മോഹിക്കുന്നുണ്ടെനമനസ്സ താത, നില്ലട്ടെയിക്കഥ 
ബോധം വന്നിട്ടു ഞാന് പിന്നെല്ലോദിക്കുന്നുണ്ട സഞ്ജയ! 34 

10 ധൃതരാഷ'ട്രവാക്യം 

ദ്രോണാചാര്യര് സേനാനിയായിരിക്കവേ, ആരൊക്കെ ആരോടെല്ലാം 

ഏങ്ങനെയെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ് തുവെന്നും മററുമുള്ള വിവരം വിസ്മരിച്ചു പറ 

ഞ്ഞുകേട്ടാഅ കൊള്ളാമെന്നു” ധൃതരാഷ്ട്രര് വണ്ടും സഞ്ജയനോടു ചോദിക്കുന്നു, 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു 

എന്നാസ്സ്ുതജനോടോതി ക്കൊണ്ടുഠംക്കൊണ്ടിണ്ടലാണ്ടുടന് 
ജയാശ മക്കളി ല്ലെട്ടു ധ്യ തരാഷ് ട൯ പതിച്ചുപോയ്. 1 

ബോധം പോയ്* വിീണൊരവനി ലൊഴിച്ചു ദാസനാരികയം 
മണത്ത കുളര്വെള്ളത്തെബ്ബോധമുണ്ടായിടുംപടി. ി 

ഇവന് വീണതു കണ്ടിട്ടു ചുററും ഭാരതനാരികഠം 
ചുഴന്നു നിന്നരച്ചനെത്തലോട്ീ കൈത്തലങ്ങളാല്. 3 

നിലത്തൂനിന്നീ നൃപനെയെയെഴുന്നേല്പിച്ചു മെല്ലവേ 
പീഠം കേററിയിടത്തൊണ്ട പൊളട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള തന്വികഠം. 4 

ആസനം പുക്കുമരചന് ബോധക്കേടിടലാണ്ടവന് 

നിശ്ചേഷ്ടനായ നിന്നു പിന്നെച്ചുററും വീ ശുന്നതേററവന്. 5 
മെല്ലെ മെല്ലെബ്ബദോധമാര്ന്നു വിറച്ചുംകൊണ്ട മന്നവന് 
വിണ്ടും ഗാവല്ഗണ“യൊടു ചോദിച്ചിതരു യഥാക്രമം. 6 

ധദൂതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ഉദിക്കുമര്ക്കനെപ്പോലെ തേഃഡ്സ്റാലിരുടം പോക്കുവോന് 
ധര്മ്മജ്ഞന് ദ്രോണരോടേല്ലന്നേരം നിര്ത്തിയരാരുവാന്? 7 

മദിച്ച ദന്തിയെപ്പോലെ ചൊടിച്ചേല്ലും തരസ്വിയെ 

പ്രസന്നമുഖനായ്ക്കണ്ടിട്ടെതി രദന്തീന്ദ്രഗാമിയെ ൫ 

പിടിക്കവണ്ടി മാറാനക്കൂററന്മാര്ക്കുമജയുനെ 

വീരരെപ്പടയില്ക്കൊന്നൂ വീരന് പുരുഷസത്തമ൯. 9 

തനിച്ചേവന് മഹാബാഹുഹു കടുനോക്കാലെ ചുട്ടിടും 
ദുര്യോധനബലം പാടേ ധ്യതിയില് സത്യസംഗര൯ 30) 

നോക്കിക്കൊല്ലന്ന വില്ലാളി ജയി കേടററ വീരനെ 

ദാനത്തനാം മാന്ൃയനെപ്പോരില്ത്തടുത്താശ്ശൂരരാരവര? 21. 

& ഗാവല്ഗണി -- സഞ്ജയന് 



0 ദ്രോണാഭിഷേകപര്വ്വം 

അധ്യഷ്യനായ വില്ലാളി വീ, വിട്ടോനെയാഹവേ 
കാത്തേയരാജനെയെതിര്ത്തേററാരെന്കൂട്ടരാരവര്? 12 
ചഈക്കോട നേരിട്ട്ടരില് ദ്രേണനോടേററു പാഞ്ഞവന് 
ശത്രുക്കളില് കടുംകൈയയ ചെയ്തീടന്ന മഹാബലന് 13 

മഹാകായന് മഹോത്സാഹന് നാഗായുതബലന് മഹാന് 

ആബ”ഭീമന് വന്നടുക്കുമ്പോഠം ചെന്നേററാശ്ശൂരരാരവര്? 14 
കാഠറിന്നൊക്കും മഹാവീ ര്ൃമുള്ളോരാത്തരടുത്തതില് 

പരജ്ജന്യമട്ട ബിഭത്സു കടുത്തുള്ളിടി പഠഠംപ്പുടി ടു) 

ശക്ര൯ വര്ഷങ്ങളെപ്പോലെ ശരവര്ഷങ്ങഠം തുകുവോന് 
തലനേമി സ്വനം കൊണ്ട ദിക്കടച്ചു മുഴക്കവോന് 36 

വില്പമിന്നലൊടും ഘോരന് രേര്ക്കൂട്ട മുകി ലൊത്തവന് 
നേമിദഭ്ധ്വനി സ്പൃനി തമാര്ന മ്പിരമ്പി മനോഹരന് 17 

രോഷകല്പിതമേഘാഡ്യന മനോവേഗത്തി ലെത്തുവോന് 
മര്മ്മം പിളര്പ്പോനബ്ബെയ്കത്ു ചോര നീരു ചൊരിഞ്ഞുടന് 18 

ദിക്കടച്ചു നനഴൂന്നോനുഗ്രനന്തകസന്നിഭന് 
ഭീമാരാവന് പരം ദുര്യോധനാദി കളെയാഹവേ 319 

കഴുച്ചിറകെഴം കൂര്ത്ത ശരമാറാടിയില്ലയോ 

ഗാണ്ഡീവി ധീമാന് വിജയന്, നിങ്ങഠംക്കുള്ളപ്പൊളെങ്ങനേ? 20 

അമ്പുകൊണ്ടംബരം തിക്കി നിറന്ത്ും മര്ക്കടദ്ധവജന് 
വന്നെത്തുമ്പോഴം പാര്ത്ഥനെപ്പാര്ത്തോര്ത്തതെത്തൊരു മട്ടി 

ഗാണ്ഡീ വഘോഷം കേട്ടിട്ട നശിച്ചീലല്ലി നിന് ബലം ലാം? 

നിങ്ങളില്ബ “ഭീഷണം ചെയ്ത പോരിലര്ജജുനനേററതില്? 
പ്രാണന് പോക്കീലല്ലി നിങ്ങഠക്കമ്പുതൂുകിദ്ധനഞ്ജയനന്? 
കാര്ക്കൂട്ടം കാററു തട്ടമ്പോലമ്പ കാട വിരിക്കവേ 83 
ഗാണ്ഡീവചാപനെപ്പോരില്ത്ത:ങ്ങാന് തക്കവനേതവന്? 
പടത്തലയഷ്ണുലവനെക്കേട്ടാലാളകഠം ചിന്നുമേ. 24 

സേനാജനം വിറച്ചാറേ വീരന്മാര് പേടി തേടവേ 
ആരെല്ലാം ദ്രോണനേ വിട്ടില്പാരെല്പാമോടി വഡ്ഡ്ികഠം? 25 

ആരെല്പഠമുടല് പോക്കീട്ടും മുതൃവോടേറെറതിര്ത്തവര് 

അമാനുഷരെയ്ും വെന്ന ധനങഞ്ജയനൊടാഹയവേ? 26 

ശ്വേതാശ്വനുടെയ്യക്കൊട്ടും താങ്ങില്ലെന്നുടെയാളകയം 

മഴക്കാറാരവം പോലെ ഗാണ്ഡീ വത്തിന്െറ ഘോഷവും. 7 

വിഷ്വക സേനന് തേള് നടത്താന് പോരാടാനോ ധനഞ്ജയന് 

ദേവാസുരര്ക്കുമാത്തേത് ജയിക്കുന്നതസാദ്ധ്യമാം. 8 
യുവാവു സുഭഗന് ശൂരനഴകേറുന്ന പാണ്ഡവന് 

മേധാവി നിപുണന് ധീമാന് യുദ്ധത്തില് സത്ൃവിക്രമന് 29 

പടയൊക്ക മുഴങ്ങും മാറേററമുച്ഛുത്തിലാര്ത്തഹോ 
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നകുലന് ദ്രോണനോടേല്ലയെയെതിര്ത്താശ“ശുൂരരാരവര? 30 
ശത്രുസംഹാരകൃത്താമാ ശ്വേതാശ്വന് യുദ്ധദുര്ജ്ജയന് 
ചൊടിച്ചാശീവിഷംപോലെ സഹദേവന് തടുത്തതില്, 31 

അമോഘനാര്യവ്രതനാം ഫ്രീമാന് തോല്ലാതെയുള്ളവ൯ 
സഹദേവന് വരുന്നേരം ചെന്നേററാശ്ശൂരരാരവര്? 32 

സദവീരരാജാവിനുടെ പെരുംപടയയടച്ചുടന് 

സര്വ്വാംഗരമൃയാം ഭോജകന്യയെബ്ഭാര്ൃയയാക്കിയോന്, ിി 
ധൃതി സന്ത്യം ശാരൃവുമാക്കേവലബ്രഹ”മചര്യവും 

പുരുചഷേന്ദ്രന് സാതൃകിയില് നിത്ൃങ്ങളിവയൊക്കയും. 94. 

ബലവാന് സത്യകര്മ്മാവുത്സാഹി തോല്ലംതെയുള്ളവന് 

വാസുദേചസമന് പോരില് വാസുദേവന്െറ സോദരന് 35 

ധനഞ്ജയോപദേശത്താല് വില്പമ്പുകളില് മുന്തിയോന് 

അസ്ര പാര്ത്ഥാഭനവനെ ദ്രോണാല് നിര്ത്തിയതാരുവാന്? 36 

വീരവൃഷ്ണി പ്രവരനെ വില്പരില് ബഹുശൂരനെ 

അസ്സ്രത്തില് രാമസമനെ വീരൃത്താല് കീര്ത്തിയാലുമേ, 37 

സത്യം ശാര്ൃം ധൃതി മതി ബ്രഹ് മചര്യവമസ്ത്രവും 

ത്രൈലോക്ൃം വിഷ് ണവില്പ്പോലെയി തൊക്കസ്സാത്വതങ്കലാം, 

ഏവം ഗുണം തികഞ്ഞോനെ വാനവറക്കുമസഹ്യനെ 

മഹാവില്ലാളിയെച്ചെന്നു തടുത്താശ്ശ്ൂരരാരവര്? 99 

പാഞ്ചാലവീരവരനെയയച്ചാഭിജനമാനയനെ 

നിത്ൃയമുത്തമകര്മ്മാവാമുത്തമയജസ്സി നേ രണേ 30 

ജിഷണുപ്രിയം ചെയ”വവനെയെന്നനര്ത്ഥസമര്ത്ഥനെ 

യമവൈശ്രവണാദിത്ൃമഹേന്ദ്രവരുണാഭനെ 4.1 

മഹാരഥപ്പേരുള്ളേറനെപ്പോരില് ദ്രോണരൊടേററുട൯ 

പോരില് പ്രാണന് പോക്കുവേോഠനെത്തടുത്താശ *ശൂരരാരവര്? 42 

തനിച്ചു ചേദിനാട്ടാരെ വിട്ടും പാര്ത്ഥരൊടൊത്തവന് 
ദ്രോണരോടാദ്ധ്യഷ്ടകേതുവേല്ലമ്പോളാരു നിര്ത്തിയോന്? 4 

വീരനാമാക്കേതുമാനെ വിക്രാന്തന് രാജപുത്രനെ 

ഗിരിദ്വരത്തു കൊന്നോനെ ദ്രോണാല് നിര്ത്തിയതാരു വാന്? 

സ്്രീപുമാന്മാനുടെ ഗുണദോഷം കണ്ട നരാഗ്രയനെ 
പോരില് ബുദ്ധി മടുക്കാത്ത യാജ്ഞസേനി ശിഖണ്ഡിയെ 35 

മഹാത്മാവാധ ഭീഷ മന്നും പോരില്ച്ചാക്കിന്നു ഹേതുവെ 
ദ്രോണന്്റ്റ നക്കു ചെല്ലു മ്പോഴംത്തടുത്താ വീ രരാരവര്? 40 

വൃഷ്ണിജപ്രവരന് ശ്രൂരന് വില്പാളികളില് മുമ്പനെ 
ആ വീരനിരു പാര്ത്ഥനെക്കാഴയം ഗണമൊക്കയുമേറുമേ. 47 

നിതൃമായാളി ലസ്ത്രങ്ങഠം സത്യവും ബ്രഹ്മചര്യവും 
വര്ീരൃത്തില് കൃഷ്ണുസമനെയുക്കിലര്ജജുനതുലൃയനെ 8 



44 ദ്രോണാഭിഷേകപര്വ്വം 

തേജസ്സ്ാലര ക്കഒനാത്തോനെബ്ദുദ്ധിയാല് ഗുരുകല്ലനെ 

മാനൃയ൯ സൌഭദ്രനെ മുഖം തുറന്നുള്ളന്തകാഭനെ 9 

ദ്രോണന്റെറ നേര്ക്കു ചെല്ലുമ്പോഴം തടുത്താശ്ശൂരരാരവര്? 
തരുണന് തരുണപ്രജ് ഞന് സഭദ്രന് വൈരിനാശനന് 59 
ദ്ദ്രാണന്െറെറ നേര്ക്കു കേറുമ്പോഠം നിങ്ങഠംക്കെന്തായി മാന 

പാഞ്ചാലീപുത്ര രങ്ങാഴി നേര്ക്കായ” പുഴകഠം പോലവേ [സം? 

ദ്രോണന്െറെറ നേര്ക്കു പായ്യമ്പോഴം തടുത്താശ” ശൂരരാരവര്? 
പന്തി രണ്ടാണ്ടാക്കിടാഞ്ങഠം കളി കൂടാതെകണ്ടുമേ ൭൧ 

അസ്ത്യാര്ത്ഥം പാര്ത്തു ഭീഷമാന്തേ പ്രശസ്ത്ര്രതമാണ്ടവര് 
ക്ഷത്രഞ്ജയ൯ ക്ഷത്രദേവ൯ മനദ൯ ക്ഷത്രവര്മ്മനും 53 
ആദഭ്ധൃഷ്ടദ്യമ്നസുതരെ ദ്രോണാല് നിര്ത്തിയതാരവര൪? 
നൂറാളിലും മെച്ചുമായിപ്പോരില് വൃഷ്ണികളോര്പ്പവന് 64 

ചേകിതാനന് ദ്രോണനില്നി ന്നാരായാളെത്തടുത്തവന്? 

കേകയബ'ഭ്രാതാക്കളൈവര് സത്ൃവിക്രമര് ധാര്മ്മിക 55 

ഇന്ദ്രഗോപനി റംപുണ്ടോര് ശേോ.ണപര്മ്മായുധദ്ധവജന് 
വ1ര൪ ചി ററകമ്മയ്ക്കു മക്കഠം പാണ്ഡവര്ക്കു ജയാര്ത്ഥി കഠം 36 
ദ്രോണഹി ംസക്റ്നേററവരെത്തടുത്താ വീരരാരവര്? 

രാജാക്കളെവനെപ്പോരില് വെന്നില്പാ വാരണാവതേ 67 

ആറുമാസം ചൊടിച്ചേററു കൊലജഷ്ക്യോര്ത്തും ഭടേന്ദ്രനെ 
വില്പാളിവരനെസ്സറുതൃസന്ധനെബ്ബലിശൂരനെ ൭0 
ദ്രോണങ്കല്നിന്നാ യൃയുത്സൃതന്നെ നിര്ത്തിയതേതവ൯? 
കാശിയിങ്കല്ക്കാശി രാജപുത്രനാം രഥിവ്'രനെ ൭9 
യുദ്ധത്തില് സ്്രകാമിയായിട്ടളിയമ്പെയ്കു കൊന്നവന് . 
പാര്ത്ഥര്ക്കു 2ന്രിയാം ധൃഷ്ടദ്യമ൦നവല്പാളിവീരനെ 0 
ദുര്യോധനാപല്ക്കരനെ ദ്രേണഹിംസകഷ്കണ്ു സൃഷ്ടനെ 

യോധന്മാരെപ്പോരിലെരിച്ചുടപ്പുവനെയെങ്ങുമേ 61 

ദ്രോണന്െറ നേര്ക്കു ചെല്ലുമ്പോഴം തടുത്താശ”ശൂരരാരവര്? 
ദ്രപദന൯ിതന്്റെറ മടിയില് വളര്ന്നോരസ്പവിത്തിനെ 62 
ദ്ദ്രാണങ്കല്നിന്നാരു നിര്ത്തീ ശസ്തഗുഫ്യ൯ന് ശിഖണ്ഡിയെ? 

ഇപ്പാരടച്ചു തോല് പോലെ ചുററും വ്യാപ്ലിപ്പെടത്തുവോന് 63 

പെരുത്ത രഥഘോഷത്താലരിഘാതി മഹാരഥന് 

പത്തശ്വമേധം ബഹ്വന്നപാനദക്ഷിണയോട്ടമേ 6൭ 
നിര്വ്വിഘ “നം ചെയ്ത നാട്ടാരെ മക്കളെ ഃപ്പാലെ കാത്തവന് 
ഗംഗാപ്രവാഹത്തില് മണല് വിശേഷിച്ചെത്ര കിട്ടുമോ, 65 

യജ്ഞത്തി്ലത്ര ഗോദാനം ചെയ്യൊരാശീ നരാത്മജന് 
പണ്ടുള്ളോരും പിറപ്പ്പോരും ചെയ്യില്ലിങ്ങനെയാരുമേ 60 

എന്നീ ദ്ദഷ് കരകര്മ്മത്തെച്ചെയ്തപ്പോളാരത്തു ദേവകയം. 



ധൃതരാഷ് ടരവിലാപം ടം 

മുപ്പാരിലും കാണ്മതില്ലാ ചരാചരഗണങ്ങളില് 67 

പിറന്നോനും പിറപ്പ്പോനുമായി രണ്ടാമതാരെയും 

ഓശീനരന് ശൈബ്യയനൊഴിച്ച"ബ ഭാരം താങ്ങുമാറഹോ 66 
അവന്െറ വഴി പോകില്ലാ ലോകം വാഴന്ന മാനുഷര് 

ശൈബ്യന്തന് പാത്രനെത്തുമ്പോഴംത്തടുത്തേററവനേതവന്? 69 

ശത്രുജഭിത്തായിടും മാത്സൃവിരാടനുടെ സേനയെ 

ദ്രോണന്റെറ നേര്ക്കെതിര്ക്കുമ്പോഴംത്തടുത്താ വീരരാരവര്? 70 

ഭദിമങ്ങല്നിന്നാശു ജാതന് മഹാബലപരാക്രമന് 

മായാവി രാക്ഷസന് വീരനവനില്ബഭയമേറെ മേ. 71 

പാര്ത്ഥര്ക്കു ജയമിച്ചി പ്പോനെന്മക്കഠംക്കൊരു കണ്ടകന് 

കൂററന് ഘടോല്ലചനെയാ ദ്രോണാല് നിര്ത്തിയതേതവന്? 72 

ഇവരും മററു പലരുമാര്ക്കുവേണ്ടിട്ട സഞ്ജയ! 

പോരില് പ്രാണന് പോക്കി നില്പതവര് വെല്ലാത്തതെന്തഹോ? 

ആര്ക്കാണോ പുരുഷവ്യാ।ഘന് ശാര്ങ്ഗി കേവലമാശ്രയം 

ഹിതാര്ത്ഥിയാപ്പാണ്ഡവര്ക്കു തോലപററുന്നരെ ങ്ങനെ? 

ലോകര്ക്കൊക്കെഗ്ഗുരു പരലോകനാഥന് സനാതനന് 

നാരായണന് പോരില് നാഥന് ദിവ്യന് മര്ത്ത്ൃയര്ക്കൊരീശവ 
അവന്െറ ദി വ്ൃയകര്മ്മങ്ങരം പുക ഴ"ഈന്നൂ മനീഷികഠം [രന് 

ഭക്തിയോടവയെച്ചൊല്പാമാത്മസ്വൈരൃത്തിനായി ഞാന്. 76 

| 1. ധൃതരാഷ'ട്രവിലാപം 

ധദതരാഷ്ട്രര് കൃഷ്ണന്െറ മാഹാത്മ്യത്തെ വര്ണ്ണിക്കുന്നു, അര്ജ്ജുനനെ 

പരാക്രമത്തേയും. ഭര്യോധനന് മൂഡനായി പ്പോയതു കൊണ്ടാണു" അവരെ വക 

ഒഖവഷ്കരാത്തതെന്നും ഒരുവിധം നോക്കിയാല് ഈ യുദ്ധത്തിനുതന്നെ കാരണം 

തന്െറ വഴിപിഴച്ച പുത്ര സ്നേഹമാണെന്നും ധൃതരാഷ്ട്രര് പറയുന്നു, 

ധൃതരാഷ് ട്ടന് പറഞ്ഞു 

കണ്ണന്െറ ദി വ്ൃയകര്മ്മങ്ങഠം കേട്ടുകൊള്ളക സഞ്ജയ! 
ഗോവിന്ദന് ചെയ്യവയിവ ചെയ്യാവല്ലി ്ങൊരാഠംക്കു മേ. [! 
ഗോകുലത്തില് വളര്ന്നന്നു മഹാത്മാവു കിടാവിവ൯ 

ത്രിലോകത്തി ല്പ്പുകഴത്തീട്ടണ്ടേററം കൈയുക്കു സഞ്ജയ! ക 
ഉച്ചൈശ്രവസ്സപോലുൂക്കന് വേഗത്തില്ക്കാററി നൊത്തവന് 
യമുനാരണ്യാശ്വരാജനവനെക്കൊന്നിതങ്ങിവന്. ി 

ഘോരക്രിയന് ദാനവനെഗ്ഗോക്കഠംക്കേറെറാരു മുതൃവേ 
കാളയായവനെബ്ബാലന് കൈകളാല് കൊന്നിതങ്ങി വന്. 

പ്രലംബനേ നരകനെജ്ജംഭനെപ്പീഠദൈത്യനെ 

സുരാഭനാം മുരനെയും കൊന്നള്ലോ പുഷ് കരേക്ഷണന് . 

എം 

[യ] 



44. ദ്രോണാഭി ഷേകപര്വ്വം 

ജരാസന്ധൻ കാത്തിടുന്ന മഹാരോജസ്വി കംസനെ 

പോരില്ക്കൃഷ്ണന് വിക്രമത്താ് കൂട്ടരോം ടാത്തു വീഴ്'ത്തിനാന് 

അക്ഷാഹിണിക്കധിപതി സുധാമാവു രണോദ്ധതന് 

ഭോജരാജന്െറ മദ്ധ്യസ്ഥന് വീരന് കംസന്െറ തമ്പിയെ. 7 
ബലദേവന് മാത്രമൊത്ത കൃഷ്ണന് ശത്രുവിനാശനന് 
സേനയോടും കൊന്നു ശക്തന് ശുരസേനനരേന്ദ്രനെ. 8 

അമ്മട്ട കോപമേറീടും ദുര്വ്വാസാവുമഹര്ഷിയെ 

ഭാരൃയോടൊത്തു സേവിച്ചാനവനോ വരമേകി നാന്. 9 
വീരന് ഗാന്ധാരരാജനന്െറ മകളെത്താന് സ്വയംവരേ 

മന്നോര്കളെജ്ജയിച്ചിട്ട ഹരിച്ചൃ പുഷ“ക രേക്ഷണന്. 30 

പൊറുത്തിടാത്ത രാജാക്കഠം നലശ്വങ്ങഠം കണക്കിനെ 

വിവാഹത്തേരൊടേററിട്ടു ചമ്മട്ടിവ്രണമേററുതേ. 11 
ഉപായത്താല് മഹബാഹു ജരാസന്ധനെ മാധവന് 
ഭീമനെക്കൊണ്ട കൊല്പിച്ചു സമ്പൂര്ണ്ണാക്ഷഹിണീശനെ. 32 

രാജസേനേശനാം വീര്യം കൂടും ചേദിശനെബ്ബലി 
അഗ്രൃയപുജവഴക്കിങ്കല്ക്കൊനനൂ പശു കണക്കിനെ. 13 

സാല്വന് കാക്കും വാനില് നില്ലും സാഭമാം ദൈത്ൃപത്തനം 
വിക്രമിച്ചു കടല്ക്കുണ്ടില് പതിപ്പിച്ചിതു മാധവന്. 14. 

അംഗവംഗകലി ംഗന്മാര് കാശി കോസലമാഗധര് 
വാത്സൃഗാര്ഗ്ഗ്യകരൂഷന്മാര പയരണ്ഡരെന്നിവര് ഭഗ്നരായ്. 12 

ആവത്ത്യന്മാര് ദാക്ഷിണാത്യര് പാര്വ്വതീയര് ദശേരകര് 
കാശ-മീരരാരസികരും മുല്ഗലന്മാര് പിശാചരും 3.6 

കാംബോജന്മാര് വാടധാനര് ചോളന്മാര പാണ്ഡ്യര് സഞ്ജയ! 
ത്രിഗര്ത്തമ്മാര് മാളവന്മാര് ദരദന്മാര് സുദുര്ജ്ജയര് 17 

നാരാദേശാഗതന്മരാകഖസന്മാര് ശകരങ്ങനെ 
ഇവരെപ്പുണ്ഡരീ കാക്ഷന് വെന്നു യവനരേയുമേ. 18 

യാദോഗണങ്ങളടയ കടലിങംല് കടന്നുട൯ 

മടക്കിനാാന് വരുണനെയടരില് ജലവാസീയെ. 19 

പാതാളവാസിയാം പഞ്ചജനനെക്കൊന്നു സംഗരേ 
ഹുഷീ കേശന് പാഞ്ചജന്യം ദിവ്യമാം ശംഖു നേടിനാന്. 20 

ഖാണ്ഡവത്തില് പാര്ത്ഥനൊത്തു സന്തോഷിപ്പിച്ചു വഹ”നിയെ 

ആഗ്നേയാസ്ത്രം കടുഞ്ചക്രം കൈക്കലാക്കി മഹാബലന്. 21 

ഗരുഡന്െറ പുറം കേറി ത്രസിപ്പിച്ചമരാവതി 

ഇന്ദ്രഗേഹാല് പാരിജാതം വീരനിങ്ങാനയിച്ചുതേ. ക് 

അതും പൊറുത്തു ദേവേന്ദ്രന് വിക്രമത്തെയറിഞ്ഞവന് 
കൃഷ്ണന് വെല്ലാതെ മന്നോരിലൊന്നും കേട്ടറിവീല മേ. കട 

ആശ്ചരം;മെന്റെറ സഭയ് ലന്നമ്മാതിരി സഞ്ജയ! ൪ 



ധ്ൃതരാഷ'ട്രവിലാപം 

പങ്കജാക്ഷന് ചെയ്തവണ്ണം ചെയ്യാന് മററാര്ക്കു പററിടടം? 

ഭക്തിയാല് ശരണം പണ്ട ഞാന് കണ്ടേന് സ്വാമി കൃഷ്ണനെ 

ആഗമത്തില്ക്കണ്ടവണ്ണമാക്കാ്,യറി വുണ്ട മേ. 

വിക്രരം പുണ്ട൨ന്നാ നല് ബ്ബുദ്ധിയുള്ളോനുമങ്ങനെ 

ഹൃുഷീ കേശന്റെറ കര്മ്മത്താലതിരെത്തില്പ സഞ്ജയ! 

അവ്വണ്ണമേ ഗദന് സാംബനാ പ്രദ്യമ“നന് വിദൂരഥന് 

അഗാവഹാനിരുഭ്ധന്മാര് സാരണന് ചറരുദേയഷ്ണനും 

ഉന്മുകന് നിശാന് പിന്നെ വീര്യവാൻ ബ്ര്ര, ഭില്പിയും 

പൃഥുവെന്നലു വിപ്ൃഥു ശമീകനരിമേജയന് 

ഇവരും മററു പലരും വീരരാം വൃഷ്ണിപുംഗവര് 

ചേര്ന്നേക്കുമി ലല്പി പോരില് പാണ്ഡവര്ക്കുള്ള ഗസനയില്. 

വൃഷ്ണിവീരന് മഹാത്മാവാം വാസുദേവന് വിളിക്കുകില് 

പിന്നെയൊക്കസ്സുംശയത്തിലാകുമെന്നാണു മന്മതം. 

വീരന് നാഗായയതബലന് കൈലാസശിഖരപ്രഭന് 

കണ്ണന് നില്ലന്ന ഭാഗത്താണണ്ണന് ബലി ഹലായ്യധന്. 
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93 

ലോകര്ക്കൊക്കപ്പിതാവെന്നായ് വിപ്രന് വാഴ്ത്തുന്ന കേശവന് 

ഇവന് പൊരുതിടും പാണ്ഡുപുത്രര്ക്കായിട്ട ൩ ഞ്ജയ! 

പാണ്ഡവന്മാര്ക്കു വേണ്ടീട്ടായവ൨ന് സന്നദ്ധനാകിലോ 

അവന്നു തക്കെതി ര്ഭടനായു ണ്ടാവില്ലൊരത്തനും. 

പഠണ'ഡുക്കളെക്കുരുക്കന്മാരൊക്കെക്കൂടിജ്ജയിക്കിലും 

അവര്ക്കുവേണ്ടി വാര് ഫ്ക്േയനുത്തമായു ധമേന്തുമേ. 

നരവ്യാഘന് പിന്നെ മന്നന്മാരെയൊക്ക വധിച്ചുടന് 

കുരുക്കളെക്കൊന്നു കുന്തി ക്കൂഴി നല്കും മഹാളജന്. 

ഹുഷീകേശന് തേര് നടത്താന് പോരാടാനോ ധനഞ്ജയന് 
ആത്തേരിന്നേതു തേരാളി പോരിലുണ്ടെതിര്നില്ലുവാന്? 

ഒരുപായത്തിലും കാരവര്ക്കു കണ്ടില്ല ഞാന് ജയം 

അതിനാലൊക്കെയും ചൊൽക യുദ്ധമുണ്ടായവണ്ണുമേ. 

കണ്ണനാത്മാവര്ജ് നന്നു കണ്ണന്നാത്മാവു ഫല്ഗുനന് 
അര്ജജുനന്നു ജയം നി.മ്ൃം കണ്ണന്നതിരറും പുകഠം. 

ലോകത്തിലെങ്ങും ബീ ഭത്സു, തോലിപററാതെയള്ളവന് 

കണ്ണന്നു മിക്കതും മെച്ചമുള്ള സല്ഗുണമൊക്കയും. 

ദുര്യോശനന് മാഡ്യമൂലമറി യുന്നില്പ കണ്ണനെ 
വി മൂഡന് ദൈവയയോഗത്താല് മൃുതൃപാശത്തൊടേററവന്. 

ദാശാര്ഹനാം കൃഷ്ണനെയും പാണ്ഡവന് ജിഷ 'ണുവേയുയമേ 
അറിയയന്മീലവനി വര് നരനാരായണര്ഷി കഠം. 

രണ്ടായേ' നില്ലുമൊരാത്മാക്കഠം മന്നില് മര്ത്തൃയര്ക്കു കാഴ്ചയില് 
മനസ്സുകൊണ്ടും ഭര്ദ്ധര്ഷരീസ്റ്സറൈന്യത്തെ യശസ്വീ കഠം 
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ന് 

ദ്രോണാഭി ഷേകപര്വ്വം 

ഇച്ഛിച്ചെങ്കില് നശിപ്പിക്കും മര്ത്ത്ൃത്വാലിച്ചിയായ “കയാം 
യൃഗത്തിനുള്ള മാററംതാന് ലോലന്മാര്ക്കൊരു മോഹനം. 43 

താര, ഭീഷ്മന്െറ നിധനം മാന്യന് ദ്രോണന്െറയം ശരി 
ബ്രഹ”മചര്യം കൊണ്ടുമാകാ സ്വാദ്ധ്യായംകെണണ്ടുമങ്ങനേ. 44 

ക്രിയ കൊണ്ടും ശ്ര്ൃശക്തി കൊണ്ടും ചാകാതിരിക്കുവാന് 
ലോകമാനിതരാം വീരരസ്്രജ്ഞരതിദുരമ്മദര്. 48 

ഭീഷ്മദ്രോണര് മരിച്ചിട്ടും ഞാന് ജീവിക്കുന്നു സഞ്ജയ! 
പണ്ടാദ്ധര്2മജ സമ്പത്തു കണ്ടസുയ കലര്ന്നു നാം 40 

ഇന്നതോര്ത്തനുശോചിപ്പേന് ഭീഷ്മദ്രോണവധത്തിനാല് 
ഞാന്മൂലമേവമാപ്പെട്ടു കാരവന്മാരിലീ ക്ഷയം. 47 

സൂത, പക്വവധത്തിന്നു പുല്കളം വജുമാകുമേ 
അന്തമററീയൊരൈശ്വര്യം പാരില് നേടീ യുധിഷ'ഠിരന്. 38 

അവന്െറ കോപംകൊണ്ടല്ലോ ഭീഷ  മദ്രോണര് പതിച്ചതും 

നേടീ പ്രകൃതിയാല്ദ്ധര്മ്മമെന് കൂട്ടര്ക്കില്പ ധര്മ്മവും [| 

ക്രൂരന് സര്വ്വക്ഷയത്തിന്നു കാലന് തെററാതെ നില്ലയാം 
കാര്യങ്ങഠം ധീരവീരന്മാരൊരുമാതിരി നോക്കിലും 50 

മററുമാതിരിയായ” ത്തീരും ദൈവത്താലെന്നു മമ്പതം. 
എന്നാലൊഴിച്ചുകൂടാത്ത കഷ്ടപ്പാട പിണഞ്ഞതില് ൭1 

തടുക്കാവല്പിതോരോന്നായ് നടന്നപടി ചൊൽക നീ. 

12. ദ്രോണവരദാനം 

കാരവസേനാപതിയുടെ നിലയില് താന് എന്തഭീഷ്ടമാണു"” ദുര്യോധന 
സാധി ക്കേണ്ട തെന്നു” ദ്രോണന് കൌരവ ജ്യഷ്യനോട ചോദിക്കുന്നു. ധര്മ്മ 

പുത്രരെ ജീവനോടെ പിടിച്ചുതന്നാല് മതിയെന്നു” ദുര്യോധനന് മറുപടി 
പറയുന്നു. 

൩ഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഹന്ത ഞാന് പറയുന്നുണ്ടി തെല്ലാം നേരിട്ടു കണ്ടവന് 

പാണ്ഡുസൃ ഞ്ജയര് വീഴിച്ചാ ദ്രോണന് വീണൊരു മാതിരി. 3 

സേനാപതിത്വം കിട്ടീട്ടാബ”ഭാരദവാജന് പ്രതാപവാൻ 
സൈന്ൃങ്ങംക്കൊക്ക നടുവേ നിന് പുത്രനൊട ചെല്ലിനാന്: 2 

“” കാരവര്ഷഭനാം ഗംഗാനന്ദന*ന്നുടെ ശേഷമേ 

എന്നെസ്സറേനാനിയായിട്ട നൃപ, നീ സല്ക്കരിച്ചതില് 8 
അക്കര്മ്മത്തിന്നു തക്കോരു ഫലം കൈക്കൊയംക ഭാരത! 
നിന്നിഷ്ടമെന്തു ചെയ്യേണ്ടു യഥേഷ്ടം നീ വരിക്കെടോ. ”" ക 

മ: ഗംഗാനന്ദനന്- ഭര്ഷ"മര് 



ദ്രോണവരദാനം 7 

മുക്യോധനനൃറപന് കര്ണ്ണദശ്ശാസനമതത്തൊടും 
ജയശാലി ദുരാധര്ഷനാചാരൃയനൊട$ ചൊല്ലിനാന്: ൭ 

“വരം തരുമെനിക്കെങ്കില്ജജീവനോടെ പിടിച്ചുടന് 

രഥി ശ്രേഷ്ഠന് ധര്മ്മജനെയെന്നടുക്കലണന്ക്ുണം.' ” 6 

ആപ്പ്പോഠം കുരുക്കഠംക്കാചാര്യന് നിന്മകന്ചൊല്ല കേട്ടടന് 
സേനയൊക്ക പ്രഹര്ഷിക്കുംവണ്ണമിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാ൯: 7 
* “ധന്യന് കൌരന്തേയരാജാവു നീ പിടിപ്പാന് ശ്രമിക്കയാല് 
ചധത്തിന്നു ദുരാധര്ഷ, വരം ചോദിപ്പതില്ല നീ. ് 

എന്തുകൊണ്ട നരവ്യാ॥ഘ, വധം കാംക്ഷിച്ചിടാത്തു നീ? 
നീ സുയോധന, മന്ത്രി'ച്ചീ ക്രീയ കാംക്ഷിച്ചിടയ“കയാം. $ 

അല്ലെങ്കി ല്ദ്ധര്മ്മരാജന്നു ശത്രുവായില്ലൊരുത്തനും 
ജീഖിപ്പാ൯ നീയയമിച്ചിപ്പു കലം രക്ഷിച്ചിടുന്നു നീ. 10 

ആല്ലെങ്കി ല്പ്പാണ്ഡവന്മാരെപ്പോരില് വെന്നിട്ട ഭാരത! 
രാജ്യം കൊടുത്തു സഭ്രാത്രം ചെയ് വഠനിച്ചിക്കയാം ഭവാന്. 

ധന്യന് കുന്തീസുതനൃപന് ധീ മറനവനു ചേരുമേ 
അജാര ശത്രുത ഭവാന് സത്യം സ്നേഹിക്കുകാരണം "" 12 

ട്്ടാണനിങ്ങനെ ചെന്നേപ്പോഠം നിന്െറ പുത്രന്നു ഭാരത! 
പെട്ടെന്നു വെളി വായെന്നുമുള്ളിലുഠ.ക്കൊള്ളമാശയം . 33 

ബു പസ്സപതി സമന്മാര്ക്കുഥാകാരം മുടുവാന് പണി 
ആതി നാല് നി നമകന് ഭൂപ,ഹര്ഷംപൃണ്ടേവമോതിനാന്: 13 

*“ പോരില്ക്കാന്തേയനെക്കൊന്നാല് ഗരരോ, മമജയം വരാ 

ധര്മ്മജന്മാവിനെക്കൊന്നാല് പാര്ത്ഥന് നമ്മെ മുടിക്കുമേ. 15 

പോരി ലേവരെയയം കൊല്വാനമരര്ക്കുമസാദ്ധ്ൃയമാം 
അവരില്ച്ചത്തു ശേഷിച്ചോന് ശേഷിപ്പിക്കില്പ നമ്മളെ. 16 

സയ്ൃയപ്ര മിജ്ഞന് കൈവന്നു വീണ്ടം ചൂതില് മടങ്ങുകില് 
അവന്െറ കൂടെക്കാടേററാം പിന്നെയും പാണ്ഡുപുത്രരെ. 17 

ആതെൌെനി ക്കേററമെന്നെന്റും ജയമായിബഭവിച്ചിടും 

ആതാണു ധര്മ്മപൃത്രന്െറ വധമേ കാംക്ഷിയാത്തു ഞാന്.”” 18 

ആത്ഥതത്ത്വജ്ഞനാം ദ്രോണനാക്കള്ളക്കൈയറിഞ്ഞുടന് 
ഇടവെച്ചാ? വരമവന്നേകീ ചിന്തിച്ചു ബുദ്ധിമദന്. 19 

ആണ പാഞ്ഞു 

വീമന് ധര്മ്മജനെപ്പോരിലര്ജ്ജൂനന് കാത്തിടായ്കിഥേോ 
നിന് പാട്ടില്പ്പാവജേണ്ഡൃഷ്ടനെത്തിയെന്നോര്ത്തു കൊഠംക 
ഇന്ദ്രാദി ദേവാസുരര്ക്കുമശക്ൃയന് പോരിലര്ജ്ജുനന് [നീ. 
ഏതി രത്തു നില്പവാനുണ്ണീ ഞാനതാണ്ട പൊരപ്പതും. ം 

3 മന്്രിചു ന യോപായമനുസളിച്ചു്. 2 ഇടയെച്ചു” --- സോപാധിക 

അയി; ചില ധ്യവസ്ഥകരംക്കു വിധേയമടയിളു". 



48 ദ്രോണാഭിഷേകപര്വ്വം 

തര്ക്കമി ല്ലവനെന് ശിഷ്യന സ്ര്രക്കൈജ്റ്റെു ന്െറമേലെയാം 
തരുണന് സുകൃതംപുണ്ടോനൊരേ നിലയില് നില്പവന്. 
അന്രങ്ങളിന്ദ്രരുദ്രന്മാര്കളി ല്നിന്നും ഗ്രഹിച്ചവന് 

നിന്മേലമര്ഷി നൃപതേ, ഞാനതാണു പൊറ്്പതും. 

സാധിക്കും കാശലമെടുത്തവനെപ്പോരില് മാററണം 

പ്രാര്ത്ഥന് മാറകിലോ ധര്മ്മപുത്രനെക്കീഴടക്കി നീ. 

ജയം പിടിച്ചാലവനെക്കൊന്നാലല്ലാ നരര്ഷഭ! 
ഈയയപായ കൊണ്ട പിടിച്ചടക്കാനും കഴിഞ്ഞിടും. 
സത്ൃധര്മ്മപരന് ധര്മ്മരാജനെപ്പോയ് പിടിച്ച ഞാന് 
ശങ്കയില്പാ നരപരേ, നിന് പാട്ടില്ക്കൊണ്ടവന്നിടാം. 
മുഹുര്ത്തമെങ്കിലും പോരിലെന്െറ നേരിട്ട നില്ല്കില് 

നരവ്യാ। ഘന് പൃഥാപുത്രനര്ജ് ജൂനന് മാറി നില്ലകില്. 

അര്ജജുനന് കാണ്കവെദ്ധര്മ്മപുത്രനെപ്പിടി കൂടുവാന് 
ഇന്ദ്രാദി ദേവാസുരര്ക്കും പററില്ലാ പോരില് മന്നവ! 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഇടവെച്ചാദ്രോണര് റൃപഗ്രാഹം സത്യം! കഴിച്ചതില് 

22 

ക3 

നി 

6 

27 

൫ 

അവന് കൈവന്നുവെന്നോര്ത്തു നിന്മക്കഠം പടുവിഡ്ഡ്റികരം [7 

ദ്രോണൻ പാണ്ഡവരില്ച്ചാഞ്ഞോനാണെന്നോര്ക്കുന്നു നിന്മ 
സത്ൃയസ്വൈര്യത്തിനതുകൊണ്ടാ മന്ത്രത്തെപ്പരത്തി നാന്. [കന് 

ഉട൯ ദുര്യോധനന് ധര്മ്മപുത്രഗ്രഹണമിങ്ങനെ 
പരസ്യംചെയ്തു സൈനൃത്തിലൊട്ടക്കപ്പോളരിന്ദമ! 

13. യുധിഷഃഠിരഗ്രഹണപ്രതിജഞ 

41 

തന്നെ ജീവനോടെ പിടിച്ചു ദുര്യോധന എല്പിക്കാമെന്നുള്ള ദ്രോണാചാര്യ 
ന്െറ ശപഥത്തെപ്പുററി കേട്ട ധരമ്മപുത്രന് ആ വിവരം സഹോദരന്മാരെയും 

മററും അറിയിക്കുന്നു. താന് ജീവിച്ചിരിക്കെ ദ്രോണര് ധര്മ്മപുത്രരെ തൊട്ട 

കയില്ലെന്നു” അര്ജ്ജൂനനു ശപഥം ചെയ്യുന്നു. യുദ്ധാരംഭം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഇടവെച്ചു റുപഗ്രാഹശപഥം ദ്രോണര് ചെയ് കവേ 
ആദ്ധര്മ്മപുത്രഗ്രഹണം കേട്ടിട്ട പടയാളികഠം 

മുഴക്കീ സിംഹനാദങ്ങംം ബാണശംഖാരവങ്ങളം 

അതൊക്കയും ധര്മ്മരാജന് ന്യായമാമ്മാറു ഭാരതാ! 

ചാരര്മൂലം കേട്ടറിഞ്ഞു ഭാരദ്വാജചികീര്ഷിതം 
താന് വരുത്തി തമ്പിമാരെ മററുള്ളരചരേയയമേ. 

2 നൃപഗ്രാഹം സത്യം - രാജാവിനെ പിടി ക്കാമെന്നുള്ള സത്യം. 
ത്തുക -- പരസ്യമാക്കുക. 

കൂ 

൫ 

മ പര 
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പറഞ്ഞു ധര്മ്മരാജാവു ധനങഞ്ജയനൊടിങ്ങനെ: 
*  കേട്ടീലേ പുരുഷ വ്യാ॥ഘ, ദ്രോണര്ക്കുള്ള ചികീര്ഷി തം?* 
അതെന്നാല് സത്യമാകാത്തവിധം നീതി നടത്തണം 
ശത്രുകര്ശി ദ്രോണരുടെ സത മൊന്നിട വെച്ചതാം. ി 
എന്നാലായിട വില്ലാളിവീര, വെച്ചതു നിങ്കലാം 
നീയെന്നടുത്തവനൊട പൊരുതേണം മഹാളജ! 6 
ദ്രോണങ്കല്നിന്നിട്ടീക്കാമം നേടടൊല്പാ സുയോധനന്. "" 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

ഒരിക്കലും ഗരുവധം ഞാന് ചെയ്യില്ലെന്നവണ്ണമേ 

ഇവിടുത്തെ തൃജിക്കാനും നൃപതേ, കരുതില്പ ഞാന്. റ് 

ഇമ്മട്ട പോരില് ഞാന് പ്രാണന് കളഞ്ഞെന്നും വരാമിഹ 
ആചാര്യന്നെതിരാളായി വരില്പാം ഞാനൊരിക്കലും. 8 
അങ്ങെപ്പിടിചു രാജ്യത്തിന്നിച്ചുിപ്പു ധ്ൃതരാഷ്ട്രജന് 
ആ മോഹമിജജീവലോകത്തവന്നൊക്കില്ലൊരിക്കലും. 9 

വീഴാം നക്ഷത്രമൊക്കും വാ,നൂഴി പൊട്ടിത്തകര്ന്നിടാം, 

ജീവിച്ചു ഞാനിരിക്കുമ്പോഠം ദ്രോണനമഞ്ങെപ്പിടിച്ചിടാ. 10 
താനേ വള്കി രണത്തിങ്കലവന്നു തുണ ച്ചെയ്കിലും 
വാനോരുമായ് വിഷ”ണു തൂണച്ചാലുമക്കങെത്തൊടില്ലിവന്. 11 
ജീവിച്ചു ഞാനിരിക്കുമ്പോഠംപ്പേടിച്ചിടേണ്ട പാര്ത്ഥിവ! 
സര്വ്വശസ്ര്രധരശ്രേപൂനസ്രുജ്ഞന് ദ്രോണനേയയമേ. 12 
മറൊന്നു പറയാമെന്െറയുറച്ച ശപഥം പ്രഭോ! 
അന്ൃതച്ചചൊല്ലോര്മ്മയില്ല തോററിട്ടിഞ്ങോര്മ്മയില്ല മേ. 138 
സത്യം ചെയതിട്ടായതൊന്നു തെററിച്ചിട്ടോര്മ്മയില്ല മേ. 

ത്ധഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഉടന് ഭേരീ ശംഖമുദംഗാനകങ്ങളെയൊപ്പുമേ 
പാണ്ഡുസൈന്യസ്ഥലത്തിങ്കല് മുഴക്ക്! ധരണീപതേ! 14 

സി ംഹനാദവുമുണ്ടായിീ വീരരാം പാണ്ഡവര്ക്കഹോ 

ആകാശം മുട്ടമാറുഗ്രം ധനുര്ജ്ജ്യാതലഘോഷവും. 315 

ഓാജസ്വി പാണ്ഡ വനുടെയാശ്ശുംഖദ്ധവനി കേട്ടടന് 

നിന്പടക്കാര്ക്കിടയിലും തുടര്ന്ന വാദൃഘോഷണം. 16 

വൃ ഹം നിരന്നു നിനകൂട്ടര്ക്കവര്ക്കുമഥ ഭാരത! 
ഒതെല്ലെച്ചെന്നെത്തിയ സ്യോന്യം പോര്ക്കളത്തിലെതിര്ക്കുവാന് 

രോമാഞ്ചമഞ്ചും ബഹളപ്പോര് നടന്നിതതിന്നുമേല് 

പാണ്ഡവര്ക്കും കുരുക്കഠാക്കും ദ്രോണപാഞ്ചാലകരക്കുമേ. 18 

കിണഞ്ഞെതിര്ത്തു ചെന്നിട്ടം രദ്രാണപ്പുടയില് മന്നവ! 
പോരില് സ്ൃഞ്ജ ധര്  കറീലാ ദ്രോണൻ പാലിപ്പതാകയാല്. 9 

ൽ ചികീർഷിതം .. ചെ.യ്യാനാഗ്രഹിക്ക ന്നതു“; ഉദ്ദേശൃമെന്നര്ത്ഥം, 



0 ദ്രോണാടിഷേകപര്വ്വം 

അമ്മട്ട നിന്െറ പുത്രന്െറ പൊരുതുന്ന മഹാരഥര് 
പാണ്ഡുപ്പട കടക്കാനായീല പാര്ത്ഥന് ഭരിക്കയാല്. 20 

തളരാതിളകാതൊപ്പം തമ്മില് ദൊക്കുന്ന സേനകയം 
രാവുറങ്ങം പൂത്ത കാട്ടിന്നിര പോലെ വിളങ്ങിതേ. 21 
പിന്നെ രുക്മരഥന് ഭൂപ. വിളങ്ങും സുര്യനൊപ്പമേ 

പെരുംപട പിളര്ന്നിട്ട ചരിച്ചു പൃതനാന്തരേ. മമ 

തേരോടിച്ചവനൊററഴ്കകു കൈവേഗത്തോടെതിര്ത്തതില് 
അനേകം ദ്രോണനെന്നോര്ത്തു പേടിച്ചു പാണ്ഡുസൃഞ്ജയര്. 

അവനെയും ഘോരശരം നിര ദിക്കിലൊക്കയം 

പാണ്ഡവപ്പടയില്പ്പേടി കൂട്ടീടംപടി മന്നവ! 9 

രശ'മീരാജി കരം ചിന്നുന്ന മദ്ധ്യാന്നാര്ക്കന് നഭഃസ്ഥലേ 
ഘര്മ്മാംശു വിലസുംപോലെ വിലസി ദ്രോണനാഹവേ. 98 
അവനെപ്പാണ്ഡുസൈനൃത്തി ലൊരുത്തന് നോക്കുവാനുമേ 
ക്രുദ്ധേന്ദ്രനെദ്ദൈതൃയര് പോലെ ശക്തരായീല ഭാരത! 26 

സൈന്യമൊക്ക മടക്കീട്ട ഭാരദ്വാജന് പ്രതാപവാൻ 
ധൃഷ്ടദ്യുമനപ്പട പിളര്ന്നിതു തീക്ഷ്ണശരങ്ങളാല്. 27 
ആകാശവും ദിക്കുമൊക്കയമ്പയ കൊണ്ടിട്ടടച്ചവന് 

പാര്ഷതന് നില്ലമവിടെ മര്ദ്ദിച്ചു പാണ്ഡവപ്പട. 2൫8 

14. അഭിമന്യ പരാക്രമം 

യുദ്ധത്തില് ദ്രോണാചാര്യര് പാണ്ഡവ പക്ഷത്തു വള്ഭിയ നാശം വരുത്തുന്ന. 

പഠണ്ഡവര് പകരം പോക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന. അഭിമന്യവി ന്െറ പരാക്രമം കര 
വരെ വല്പാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെപ്പാണ്ഡവസൈനൃത്തില് ബഹളംകൂട്ടിയായവന് 
ദ്രോണന് ചുററി യുണക്കക്കാടെരിക്കും തീ കണക്കിനെ. । 

പ്രത്ൃക്ഷമഗ്നിയെപ്പോലാസ്റസ്സൈന്യത്തെച്ചുട്ടെരിപ്പതായ് 
ക്രുദ്ധനാം ദ്രോണനെക്കണ്ട സൃ ഞ്ജയന്മാര വിറച്ചുപോയ്. 2 

കൈ വേഗമുള്ളവന് പോരില് വില്ലിട്ടൂക്കിലുലഷ്ുവേ 

ഇടിവെട്ടംപോലെയുച്ചം കോംക്കായീ ചെറുഞാണൊലി. ടി 

തേരാളി സാദിയശ്വങ്ങളാന കാലാളിവററിനെ 
അവരൃക്കിട്ടെയ്ക ബാണമാര്ഗ്ഗണങ്ങഠം മഥിച്ചുതേ. 4 

വര്ഷത്തില്ക്കാറെറാടൊത്താര്ക്കും കൊടുങ്കാറശമവൃഷ്ടരിയെ 

ചെയുമ്പോലമനു വര്ഷിച്ചു പരര്ക്കു ഭയമേകിനാ൯. ട 

ല് അശ'മവൃഷ്ടി --. പാറകളെ വര്ഷിക്കല്, 



അഭിമനൃപരാക്രമം 62 

പട കേറിസ്സ്റഞ്ചരിച്ചു സൈന്യക്ഷോഭം വളര്ത്തവന് 

അമാനുഷം വൈരികരഠക്കു ഭയമുണ്ടാക്കി മന്നവ! 6 

അവന്െറ പൊന്വില്ല കദറില് മിന്നലെന്ന കണക്കിനെ 

രഥമേഘത്തിലിളകിക്കാണായീ വീണ്ടുമപ്പൊഴേ. 7 

ആ വീരന് സത്യവാന് പ്രാജ്ഞന് പിന്നെദ്ധര്മ്മിഹ്ഠാടനപ്പെഠഴെം 

യൃഗാന്തകാലത്തിളകം രാദ്രപ്പുഴ?യൊഴുക്കിനാന്--- 8 

അമര്ഷവേഗം കൊണ്ടുണ്ടായ ക്രവ്യാദ3ങ്ങഠം കലര്ന്നുമേ 

ബലാഘമമെങ്ങും നിറയേ വീരവ്വക്ഷമൊലിച്ചുമേ, 9 

ചോര നീരരയ “ത്തേര്ച്ചുഴിയായ”ഗ്ുജാശ്വക്കരയാര്ന്നുമേ 

കവചോല്പ്പലവും മാംസച്ചേറും കൂടി ക്കലര്ന്നുമേ 10 

മേദോമജജാസ്ഥി മണലൊത്തുഷ്ണീഷനുരയാര്ന്നുമേ 

സംഗ്രാമക്കാര് നിറപ്പോന്നായ് പ്രാസമത്സ്യങ്ങളാണ്ടുമേ, 11 

ആനയാളശ്വസമ്മിശ്രം ശരവേഗമാിയന്നുമേ, 

ശറീരത്തടി ചങ്ങാടം തേരാമകഠം കലര്ന്നുമേ, 12 

തലയാം പാറ ചിതറി ഖഠംഗമത്സ്യങ്ങഠം പാഞ്ഞുമേ 

മഥ നാഗക്കയമൊടടം നാനാഭൂഷ കലര്ന്നുമേ, 13 

പെരുന്തേര്ച്ചുഴിയയം ഭൂമിപ്പൊടിത്തിരയുമാര്ന്നുമേ 

പോരില് വീരര് കടപ്പോന്നായ് ഭീരദുസ്തരമായുമേ, 14 

ശരീരനിരയ്യം തിങ്ങിക്കഴുകങ്കങ്ങഠം ചേര്ന്നുമേ 

മഹാരഥസഹസ്രങ്ങഠം കാലനൂര്ക്കൊഴുകുംപടി, 15 

ഹശൂരവ്യാളങ്ങളുഠംക്കൊണ്ടു ജീവജാലങ്ങഠം ചേര്ന്നുമേ 

വെണ്കൊഠറററക്കുട ഹംസങ്ങഠം മുടിപ്പക്ഷികഠം ചേര്ന്നുമേ, 16 

ചക്രമാമ ഗദാനക്രം ശരക്ഷൂൃദ്രത്ധഷങ്ങളും 

ച്ളം കഴ കുറുക്കന്മാരി വയാര്ത്തു കലര്ന്നുമേ, 17 
ശക്തന് ദ്രോണൻ കൊന്നുവിട്ട ജീ വജാലമസംഖ്യമേ 

കാലനൂ൪ക്കങ്ൊഴുക്കീടടംവണ്ണമേ രാജസത്തമ! 18 

ശരീരജാലവും തിങ്ങി മുടിച്ചണ്ടി കലര്ന്നുമേ 

ളീരുക്കഠാക്കു ഭയം നല്കും ചോരപ്പുഴ?യൊഴുക്കിനാന്. 19 

ആതാതു സൈന്യനിരയില്ബ്ഭയമേകം രഥീന്ദ്രനെ 

ട്രോണ നെച്ചുഴലെപ്പാഞ്ഞു കേറിനാര് ധര്മ്മജാദികയം. 20) 

ആശ ശ്രരര് പാഞ്ഞടുക്കുമ്പോഴം ദ്ൃഡവിക്രമര് നിന്ഭടര് 

ഏല്പാടമേറെറതിര്ത്താരങ്ങതേററം രോമഹര്ഷണം. 41. 

ശതമായന് ശകനിയാസ്സറഹദേവനൊടേററുതേ 

മൂതകേതുത്തേരടയെക്കൂര്ത്തുമുര്ത്തമ്പ തുകിനാന്. 22 

3 രാദ്രപ്പുഴ. യേങ്കരമായ ജലപ്രവഹം. 2 ക്രവ്യാദം --മഠംസഭോജികളാ 

അജു്തുക്കഠം. 3 9 മുര.ല് 19 വരെയുള്ള 30 ശ്രോകങ്ങളിലെ രൂപകാലേങ്കാരം 

കോണ്ടു കവി “ ചോരപ്പുഴ” യുടെ ഭയങ്കുരത വൃക്തമാക്കിയി രിക്കുന്നു. 



ദ്രോണാഭി ഷേകപള്്വവം 

അവന്്റെറ വില്ലും കൊടിയ്യം സൂതവാജി കളേയുയമേ 

മാദ്രേയനമ്പെയ്യറുത്തര്വ്ൃവതെയ് രൂ സാബലങ്കലും. 

സാബലന് ഗദ കൈക്കൊണ്ട തേര്ത്തടം വിട്ടു ചാടിനാന് 
അവനാഗ്ലദയാല് ഭൂപ! തേരില് സൂതനെ വീഴ”ത്തിനാന്. 

തേര് നശിച്ചോരവര് നൃപ. ഗദയേന്തി മഹാബലര് 

കളിച്ചു പോര്ക്കളത്തിങ്കല് സശൃംഗാദ്രികഠം* പോലവേ. 
ദ്രോണന് പാഞ്ചാലനൃപനെപ്പത്തമ്പായത്തൊടെയ്കുടന് 
അവന് പെരുത്തെയ്തതേററിട്ടെയ്യാനതിലുമേററമായ?. 

വിവിംശതിയെയാബ'ഭീമന് പരം വിംശതിയ മ്പുകഴം 

എയ്യെന്നാലുമി ഉകാഠാനുമായീ ലായതൊരതഭതം. 
വിവിംശതിയുടന് വാജികളം വന്കൊടി ചാപവും 

ഇല്പാതെയാക്കിനാന് ഭീമന്നതില് പൂജിച്ച സേനകരം. 

ആശ്ശൃത്ൂപിക്രമം ഭീമന് സഹിച്ചില്പാ രണാങ്കണേ 

ഉടന് ഗദയെടുത്തായാഠംക്കുള്ളശ്വങ്ങളെ വീഴ൦ത്തിനാന്. 
അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേര്വിട്ടു വാളെടുത്താ മഹാരഥന് 
ഭീമനോടേററു മത്തേഭം മത്തേഭത്തി നൊടാംവിധം, 

വീരന് ശല്യന് തന്െറ മരുമകന് നകുലനെത്തദാ 
ലാളിച്ചു കോപിപ്പിക്കുമ്മാറമ്പെയ” തൂ വിഹസിച്ചഹോ. 
കൊടിയ്യം കുടയും വില്ലും സൂ ാശ്വങ്ങളെയും ഭൂതം 

കളഞ്ഞു നകുലന് പോരില് ശംഖ്യമൂതി പ്രതാപവാന്. 
ധൃഷ്ടകേതു കൃപന് വിട്ട പലമട്ടമ്പറത്തുടന് 
എഴുപതയ്പെയ്ത കൃപനെ മൂന്നമ്പെയ്ത!തു കേതുവില്. 
പെരുത്ത ശരവര്ഷത്താല് നിറത്തിയവനെക്കൃപന് 
തടുത്തു നിര്ത്തിപ്പൊരുതി ധൃഷ്ടകേതുവൊടാ ദവിജന്. 

കൃതവര്മ്മനെ നാരാചം സ്പനാന്തത്തെയ്കു സാതൃകി 
എഴുപതെയ്യീടിനാ൯ന് പിന്നെച്ചിരിച്ചും കൊണ്ട വേറെയും 

എഴുപത്തേഴു കൂരമ്പെയ്താബ്ഭോജന് യൃയുധാനനെ 

' കൂററന് കാഠററദ്രിയെപ്പോലെ പററിയില്ലെന്നിളക്കുവാന്. 

സേനാപതി സുശര്മ്മാവെ മര്മ്മത്തങ്ങെയ്കിതേററവും 
അവനും തോമരത്താലെ പ്രഹരിച്ചിതു ശത്രുവില്. 
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വൈകര്ത്തനനെയാപ്പോരില് വിരാടന് പോയ് ത്തടുത്തുതേ 

മത്സ്യരൊത്തതൊരാശ്ചര്യം പോലെയായത്തീ ര്ന്നുപാര്ത്ഥിവ)! 

സൂതപുത്രന്്റെയതൃഗ്രപൌരുഷം കണ്ടി തപ്പ്യൊഴേ 
മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ളമ്പ വിട്ട സൈന്യമെഠക്കത്തടുത്തതില് 

ദ്രപദക്ഷിതിപന് താനേ ചെന്നേററു ഭഗദത്തനായ” 
പിന്നെ യുദ്ധം മഹാരാജ, ചിത്രമാംമട്ടിലായിതേ. 

൪: സശദൂംഗാദ്രികടം -- കൊടുമുടികളോടുകൂടിയ പര്വ്വൃതങ്ങഠം, 

39 

40 
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ഭഗദത്തന് ദ്ൂരപദനെ മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 

സൂതകേതുത്തേരടക്കമെയ് തൂ പുരുഷപുംഗവന്. ഒ] 

ഉടന് ചൊടിച്ചാ ദ്ൂരപദന് തേരാളി ഭഗദത്തനെ 

വെക്കം മാറത്തെയ്കുകൊണ്ടാന് മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ളൊരമ്പിനാല്. 32 

പൊരുംപോരാളിമുഖ്യന്മാര് സരമദത്തിശിഖണ്ഡികയം 
ഭൂതഭീഷണമാമ്മട്ടില് പോര്ചെയ്യാരസ്്രവിത്തമര. 4൭ 

യൂപദ്ധ്വജന് പോരില് നൃപം രഥിയാം യറജ്ഞസേനിയെ 
പെരുത്തമ്പു നിറച്ചെയ്ത മറച്ചാനാശു വീരൃവാന്. 44 

ശിഖണ്ഡിയാശുൂ കോപിച്ചു സൌമദത്തിയെ മന്നവ! 
വന്പില്ത്തൊണ്ണൂറമ്പയച്ചു കമ്പിപ്പിച്ചിതു ഭ:രത! 48 

ഘോരകര്മ്മാക്കളായി ടും ഹൈഡി ംബാലംബുസാശരര് 

തമ്മില്ജ്ജയത്തി നന്നി ക്കൊണ്ടാശ്ച സ്യപ്പേോര് നടത്തിനാര്. 46 

മായാശതങ്ങഠം സൃഷ്ടിച്ചു ദൃപ്ലര്രങ്ങള 1ല് മാഠയയഠല് 
തമ്മില്ജ്ജയത്തിനുന്നി ക്കൊണ്ടാശ്ചരയപ്പോര് നടത്തിനാര്. 47 

ചേകിതാനന് പോരടിച്ചിതനുവിന്ദനൊടുല്ക്കട൯ 
മറഞ്ഞു ചുററി നാരേററമാശ്ചര്യം കാട്ടുമായവര്. 48 
ക്ഷത്ര ദേവനുമായച്ചെയ് രൂ ലക്ഷണന് കടുടസംഗരം 
ഹിരണ്യ്യാക്ഷനുമായ്യുണ്ട വിഷ്ണു ചെയ്യോണമേ നൃപ! 49 
അപ്പ്യോഠംക്കുതിരയോടി ക്കുമൊരുക്കം പൂണ്ട തേരുമായ* 
സഈഭദ്രനോട നേരിട്ടാനലറം പരവന് നൃപ! 50 

അപ്പോം ത്വരയൊടും കെ.൯൬ യുദ്ധം ചെയ വാന് മഹാബല൯ 

അവനോടായ്ക്പോര് നടത്തിയഭി മന്യവരിന്ദമന്. 21 
ശരവ്ധ്രാതം കൊണ്ടു മുട" പരവന് പാരത്ഥപുത്രനെ 

അവനെറയശ്വങ്ങഠം കെട്! കുടയയം വീഴ ത്യിയാര്ജ് ജൂനി2. 

സൌഈഭദ്രനാപ്പരവനെയേഴവന്പെയ്കിട്ട പിന്നെയും 
അഞ്ചമ്പെയ്ക മുടിച്ചാന: സ്സൂ൪ വാജി കളേയുമേ. ട9 
പിന്നെസ്റസ്സൈന്യത്തെ ഫരഷിപ്പിച്ചുഗ്രസിംഹാരവത്തൊടും 

പാരരവണ്െറ കൊലധഗ്കുള്ള ബാണമാര്ജ'ജൂനിയേന്തിനാ൯. 84 

അവനാഗ”് ഘോരബഠണ്ണത്തെരത്തൊടുത്തെന്നതു കണ്ടുട൯ 

രണ്ടു വട്ടു ഹാദികൃനമ്പും വില്ലം നൂറുക്കിനാ൯. ൭൫ 

മുറിഞ്ഞൊരാ വില്ല വിട്ട സാഭദ്രനരിനാശന൯ 

മൂര്ച്ചയേറുന്ന വാളരിയെടുത്തു നല്ല ചര്മ്മവും. 56 

ചപല നക്ഷത്രമുടയ ചര്മ്മമൊത്താത്തലാഘവം 

ചാഠം വീശി മുറയില്ച്ച ററി വീര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടുടന്. 5൭7 
തിരിഞ്ഞിട്ടം മറിഞ്ഞിട്ടും തട്ടീട്ടുമെഴുനേററുമേ 

മൂപ്പര് -ഗര്വ്വിഷ്ഠര്. 2 ആര്ജ്ജുനി അര്ജ്ജുനപൃത്രന്. 3 ഹാര്ദഭ്ി 
ഒം... കൃതവര്മ്മാവു”. 4 ചര്മ്മം പരിച. 



൭4: ദ്രോണാഭിഷേകപര്വ്വം 

പ്രഭോ, വാളം പരിചയില്ക്കാണിച്ചു നിര്വ്വിശേഷത. 58 

പരരവത്തേരച്ചുതണ്ടി ല്ച്ചവിട്ടീട്ടവനാര്ത്തുടന് 

തേരില്ക്കേറിപ്പരരവന്െറ മുടിയില്പ്പിടികൂടിനാന്. 9 

കാല്കൊണ്ടുസുതനെക്കൊനൂ വാഠംകൊണ്ടാക്കേതുവീഴ"ത്തിനാന് 
അവനെക്കടലി ല്ത്താര്ക്ഷ്യന് പാമ്പിനെപ്പോലുയര്ത്തിനാന്. 

മുടിയും ചിന്നിഡവനെക്കണ്ടു മന്നവരേവരും 

സിംഹം പിടിച്ചു മോഹിച്ചിട്ടുള്ള കാള കണക്കിനെ. 61 
അനാഥമട്ടില് സദഭദ്രന് പിടിപെട്ടിട്ടി €പ്പുതായ” 
വീണ പൌരവനെക്കണ്ടു സഹിച്ചില്പാ ജയദ്രഥന് 62 

അവന് മഹീപതേ, പീലിവെച്ചു പൊന്മണി യയള്ളതായ" 
ചര്മ്മവും വാളമായാര്ത്തു തേര്ത്തടം വിട്ട ചാടിനാ൯, 63 

കാര്ഷ്ണി സൈന്ധവനെക്കണ്ട പാരവപ്പിടി വിട്ടടന് 

ആത്തേരില്നിന്നുയര്ന്നിട്ട പരുന്തിന്്പടിയെത്തിനാന്. 63. 

പ്രാസ പ്പട്ടസ ഖയംഗങക്ങഠം ശത്രുവീ രരയച്ചവ 

വാഠംകൊണ്ട വെട്ടിപ്പുരിചകൊണ്ട തെററിച്ചിതാര്ജ ജൂനി. 65 

തന്െറ കൈയുക്കു സൈന്യങ്ങഠംക്കൊക്കക്കാണിച്ചു കൊണ്ടവന് 
വാളയരത്തിപ്പരിചയുമിളക്കിക്കൊണ്ടു ശക്തിമാന്. 66 

അച്ഛുന്നേററം വൈരിയായ വൃദ്ധക്ഷത്രന്െറ പുത്രനെ 

ആനയെപ്പുലിപോലേററം ശൂരൻ നേരിട്ട കേറിനാന്. €7 
ഖാഠംഗദന്തനഖാസ്്രന്മാരവര്തങ്ങളി ലേററുടന് 

പുലിയയം സിംഹവും പോലെ പ്രഹരിച്ചിതു ഹൃഷ്ടരായ്. 68 

സമ്പാതമഭിഘാതം താന് ഖാംഗച്ചര്മ്മനിപാതവും 

ഇവയ്ക്കും നരസി ംഹര്ക്കു കണ്ടതില്ലാരുമന്തരം. 69 

അവക്ഷേപം ഖാംഗനാദം ശ്സ്മാന്തരവിലോകനം 

ബാഹൃന്തരനിപാതം താ൯ ഭേദം കണ്ടില്പിതൊന്നിലും. 70 

മുന്നോട്ടുമങ്ങു പിന്നോട്ടും നന്മുറഴ്ക്കു ചരിപ്പപര 

ചിറകുള്ളദ്രികഠംക്കൊപ്പം കാണായി വന്പെഴന്നവര. 7 

പരം യശസ്വി സാഭദ്ര൯ന് വാള വീശുന്നനേരമേ 
പരിചപ്പാടറുതിയില് പ്ര ഹരിച്ചു ജയദ്രഥന്. 2 

പൊന് പതിച്ചാപ്പരിചയിലതു തട്ടീട്ട ഭാരത! 
ക്കി ല്ജ്ജയദ്രഥന് വീശും പെരുംവാള മുറിഞ്ഞുപേഠയ. 73 

വാള കണ്ടിച്ചതായ്ക്കണ്ടിട്ടാറടിപ്പാട ച്ചാടിയും 

നിമിഷം കൊണ്ടു തേര്ത്തട്ടില്ക്കേറി ക്കാണായി തായവന്. 74 

പോരിലാക്കാര്ഷ്ണിയേ വിട്ട പെരുംതേരവനാണ്ടതില് 

ഒന്നിച്ചു മററു മന്നോര്കമ്ദൊക്കയും ചുററുമെത്തി നാർ. ടി 

ഉടന് വാളം പരിചയും വെടിഞ്ഞിട്ട മഹാരഥന് 

ജയദ്രഥനെ നോക്കി ക്കൊണ്ടലറീ ഫല്ഗുനാത്മജന്. 76 
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സിന്ധുരാജനെ വെന്നിട്ടു സാഭദ്രന് പരമദ്ടനന് 
ഭവനത്തെബ്ഭാനുപോലെ തപിപ്പിച്ചിതു സേനയെ. 77 
ശല്യന് പൊന്നു പതിചുള്ളോരുരുക്കാം വേലവന്െറ മേല് 
ദീഘ്ലാഗ്നിശിഖപോലുഗ്രം പോരില് നേരിട്ട ചാട്ടിനാ൯. 78 
അതു ചാടിപ്പിടിച്ചൂരിയുറയിങ്കേന്നു വാളിനെ 

വൈനതേയന് പതിക്കുന്ന പാമ്പിനെപ്പോലെ ഫാല്ഗുനി. 79 
ഓജസ്വിയാമവന്നുള്ള വേഗധൈര്യങ്ങഠം കണ്ടുടന് 
ഒന്നിച്ചെല്പഃ മന്നവരും സിംഹനാദം മുഴക്കിനാര്. 80 
അതിനെത്തന്നെ ശല്യറെറ നേരിട്ടാ വീരനാര്ജ്ജുനി 
വൈഡൂര്യക്കല്ലള്ളതി നെക്കൈയ്യക്കുഠംക്കൊണ്ടു ചാട്ടിനാന്. 81 

ഉറയ്യരും പാമ്പിനൊക്കുമതു തേരിലണഞ്ഞുടന് 

ശല്യ൭ന്റ സുതനെക്കൊന്നു വീഴിച്ചു തേരില്നിന്നഹോ. 82 
ഉടന് വിരാടന് ദ്രപദന് ധൃഷ്യകേതു യൃധിഷ്ടിരന് 
ഭീമന് കൈകയര് ശൈനേയന്* ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് ശിഖണ്ഡിയും 
യമരാദ്രാപദേയന്മാരിവര് നന്നെന്നു കൂക്കി നാർ. 
ബാണശബ'ദം പലതരം സി ംഹദാനവുമുല്ക്കടം 84, 

മുഴക്കിനാരൊഴിക്കാത്ത സാഭദ്രന് ഹൃഷ്ടനാംവിധം 
പൊറുത്തിലതു നിന്മക്കളരിക്കു ജയലക്ഷണം. 85 
ഉടനായവനെച്ചുററുമവര് തീക്ഷ“ണശരങ്ങളാല് 

വര്ഷിച്ചു നൃപം മേഘങ്ങഠം പര്വ്വതത്തെക്കണക്കിനേ. 86 
അവര്ക്കിഷ്ടം വിചാരിച്ചും തന്െറ തോലി നിനച്ചുമേ 
ചൊടിച്ചരിഘ”നനാം ശല്യന് പാഞ്ഞേരറൊനഭിമന്യവില്. 

15. ശല്യാപയാനം 

ശല്യരുടെ രംഗപ്രവേശം. ശല്ൃരും ഭീമനും തമ്മിലുള്ള ഗദായയദ്ധം. ഭീമ 

ന്െറ ഗദാഘാതമേററു വിഷമിക്കുന്ന ശല്യരെ കൃതവര്മ്മാവു വന്നു രഥത്തില് 

കേററി ക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. പാണ്ഡവരുടെ ശരപാതം സഹിക്കവയ്യാതെ കാരവ 

ഭടന്മാർ ചിന്നിക്ഷിതറുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

പോരില് പലതരം ചിത്രദ്വന്പ്യൃുദ്ധങ്ങഠം സഞ്ജയ! 
നീ ചൊല്ലിക്കേട്ട കണ്ണുള്ള ജനത്തില്ക്കൊതിയാര്ന്നു ഞാന്. 1 
ലോകത്തില്വെച്ചത്യാശ്ചര്യം പുകഴത്തുമിതു മാനുഷര് 
ദേവാസുരപ്പടയ്ക്കൊത്ത കുരുപാണ്ഡവസംഗരം. മു 

മെച്ചമാമാപ്പോരു കേട്ട തൃഹഎിയാകുന്നതില്പ മേ 

അതിനാല് ശല്ൃസൌഭദ്രസമരം വിവരിക്കെടോ. ി 

* ശൈനേയന്.ംം ശിണി പുത്രന്; സാത്ൃകര്,. 
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സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സൂതനെക്കൊന്നതായക്കണ്ട ശല്യനായസിയാം! ഗദ 
എടുത്തിളക്കിയലറിക്കോപാല്ത്തേര് വിട്ട ചാടിനാ൯. 4. 
കത്തും കാലാഗ്ന യേപ്പേോലെ ദണ്ഡുള്ളന്തകമട്ടിലും 

അവനെക്കണ്ടുട൯ ഭീമഗേററൂ ഗരുഗദാധരന് ം 

സാഭദ്രനമിടിത്തീയി നൊക്കും ഗദയെടുത്തുട൯ 

വാ വായെന്നാന് ശല്യനോടു യത്നാല്ബ “ഭീമന് തടുക്കിലും. 6 

സൌഈഭദ്രനെത്തടുത്തിട്ട ഭമസേനന് പ്രതാപവാൻ 
പോരില് ശല്യന്െറ നേരിട്ടു നിന്നൂ കുന്നു കണക്കിനെ. ₹ 

അവ്വണ്ണം ഭീമനെക്കണ്ട മദ്രരാജന് മഹാബല൯ന് 
പുലിയാനയൊടെന്നോണമുടന് നേരിട്ടടുത്തുരേ. ി 
അപ്പ്േോഠംത്തുര്യാദ്ധവനി യൃമങ്ങനേകം ശംഖഘോഷവും 

സി ംഹനാദവുമുണ്ടായി ഭേരികാഠാക്കുള്ള ശബ്ദവും. 9 
കണ്ടുനിന്നുമസംഖ്യംപേരദന്യാന്യം പാഞ്ഞണഞ്ഞുമേ 
കുരുക്കളും പാണ്ഡവരും നന്നെന്നാര്ത്തീടുമൊച്ചുയും 10 
സര്വ്വമന്നോരിലും വാച്ചു, ശല്യനല്ലാതെ ഭാരത! 

പോരില്ബ'ഭീ മന്െറയുക്കേതും താഞ്ങുവാനുദ്യമിച്ചിടാ. 11 

മഹാത്മാവായ ശല്യയന്്ററ ഗദാവേഗവുമങ്ങനെ 
യൃദ്ധത്തില്ബ "ഭീ മനല്ലാതെ പാരിലാരുണ്ടു താങ്ങുവാൻ? 12 

പൊന്നി൯തകിട$ു കെട്ടിച്ചു ജനഹര്ഷ. വളരര്പ്പതായ് 

ജലവിച്ചിതപ്പൊഴാബ ഭീമസേനന് വീശും പെരുംഗദ. 39 

അവ്വണ്ണം മുറയില്ക്കേറി വട്ടത്തില്ച്ചുററിനാരവര് 
ഗദാശ്ംഗങ്ങളം വീശിശ്ശൂല്യനും ഭീമസേനനും. 3.4 

മണ്ഡലാവര്ത്തമാര്ഗ്ഗത്തില് ഗദാപ്രഹരണ്നത്തിലും 

ആ നൃസിംഹന്മാര്ക്കു ഭേദമില്പാതായ ത്തീര്ന്നു സംഗരം. 19 

ഭീമസേനനടിപച്ചോര ധം. ന്റെ പെരുതാം ഗദ 
രദ്ൂമഗ്ന | ജജ്വോാചയോടുമുടനപ്പോഠംത്തകര് ന്നപേോയ*. 36 

അവ്വണ്ണം ഭീമസേനനെറ വെരി തല്ലി യൊരാഗ്ലദ 
മഴയാംരാത്രി ഖദ്യോതം: ചുററും വൃക്ഷം കണക്കിലായ* 17 

മദ്രരാജന് പോര്ക്കളത്തി ലെറ'ഞ്ഞ ഗദ ഭാരത! 
ആകാശത്തെ പ്രകാശിപ്പ് ചൂുതിര്ത്തു കടു തീപ്പെഠര. 18 

അവ്വണ്ണമേ ഭീധസേനന് വൈരിമേല് വിട്ടൊരാഗ്ലദ 
വീഴുന്ന കൊള്ളിമീന്പേോാലെ തപിപ്പ'ച്ചിതു സേനയെ. 19 
ആ രണ്ടു കട്ടി ദഗ്ലയയം തമ്മില്ച്ചെന്നേററടിച്ചതില് 

1 ആയസി ഇരുമ്പു കൊണ്ടുണ്ടരക്കിയതു'. 2 തൂരൃം--. പെരുമ്പറ. 3 ആ 

നരസിംഹങ്ങഠം രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ യുദ്ധം ചെയ്തു എന്നര്ത്ഥം. 

4 ഖദ്യോതം -. മിന്നാമിനുങ്ങ്. 



ശല്യാപയാനം 

ചീററും പാമ്പുകളേപ്പോലെ തീ പറപ്പിച്ചി തേററവും. 

൭7 

0 

നഖത്താല്പ്പുലി കഠംക്കൊപ്പം കൊമ്പാലാനകഠം പോലെയ്യം 

ഗദാഗ്രത്താലവര് പരസ്സറരരമേല്പിച്ചു ചുററിനാര്. 

ഉടന് ഗദാഘാതമേററു കടുഞ്ചോരയൊലിച്ചവര് 
പൂത്തുനില്ലം മുരുക്കിന്മട്ടാക്കൂററന്മാര് വിളങ്ങിനാര്. 

ദിക്കടച്ചിട്ട കേഠംക്കായിതാ നരമശ്രേഷ്യര്തങ്ങടേ 
ഇടി വെട്ടും പോലെയുള്ള ഗദാപ്ര ഹരനി സ്വനം. 

ഇടവും വലവും ശല്യന് ഗദകൊണ്ടിട്ട തഷ്ത്ണിലും 
കുലുങ്ങീലപ്പൊളാബ “ഭീമന് പിളര്ക്കും മല പോലവേ. 

അവ്വണ്ണമൂക്കില് ഗദയാല്ബ്ഭീമന് ത്റ്ൂം മഹാബലന് 
ധൈര്യത്താല് നിന്നു മദ്രേശന് വജ്ൂമേററദ്രി പോലവേ. 

ഏററമൂക്കോടു പാഞ്ഞേററു ഗദയോങ്ങിപ്പി ടിച്ചവര് 

വീണ്ടും പഴുതിനായ”് നോക്കി വട്ടത്തില്ച്ചുററി നാരവര. 

പി ന്നെയെട്ടടി മുന്നോട്ടു ചാടീട്ടാനകഠം പോലവേ 
ഇരുമ്പി൯ ൭ടികൊണ്ടുക്കില്ത്തച്ചാരന്യോന്്യമപ്പ്യൊഴേ. 

തമ്മി ലൂക്കോടേററ ഗദാപ്രഹാരം കൊണ്ടവാറവര് 
അഴിച്ച ശക്രകേതുക്കഠം പോലെയാ വീരര് വീണുപോയ്. 

മോഹിച്ചു നെടുവീര്പ്പിട്ടമ്മട്ടിലാപ്പെട്ട ശല്യനെ 
തുണച്ചു കൃതവര്മ്മാവു പാഞ്ഞുചെന്നു മ ഹാരഥ. 

മഹിപതേ, ഗദാഘാതംകൊണ്ടുണ്ടാമിണ്ടലാണ്ടവ൯ 

മോഹിച്ചു പാമ്പിനെപ്പോലെ പിടയുന്നതു കണ്ടുടന് 

ആ മദ്രരാജനെത്തന്െറ തേരലേററീട്ടു സത്വരം 

പോരില്നിന്നങ്ങ പിന്മാററി കൃതവര്മ്മന് മഹാരഥന്. 

പട്ട കഠംകുടിയ൯മട്ടു ചാഞ്ചാടിയെഴുനേററുടന് 

ഗദയേന്തീട്ട കാണായി ഭീമസേനന് മഹാഭജന്. 

പിനെശ്ശൂല്യന് പിന്വലിച്ചു കണ്ട നിന്മക്കളപ്പെൊഴേ 
ആനയാഠം തേര കുതിരകളൊത്തു കമ്പിച്ചു മാരിഷ! 

ജയം നേടി യൊരാപ്പാണ് ഡുപുത്രരദിച്ച നിന്ഭട൪ 
കാഠറേറററ കാറു പോലങ്ങുമിങ്ങും ചിന്നീ ഭയത്തൊടും. 

ആദ്ധാര്ത്തരാഷ്ട്രരെത്തോല്ലിച്ചാപ്പാണ്ഡവര് മഹാരഥര് 
ശോഭിച്ചു പോര്ക്കുളത്തിങ്കല് കത്തുമഗ്നികഠം പോലവേ. 

ഹൃഷ്രായിസ്റ്റിംഫനാഭം ചെയ്ത ശംഖും വിളിച്ചഹോ 
കൊട്ട് 'യാര്ത്തീടിനാര്൪ ചുററും മുദംഗാനകഭേരികഠം. 
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16. അര്ജജുനവിജയം 

കര്ണ്ണപുത്രനായ വൃഷസേനന്െറ പരാക്രമം. നകലപുൃത്രനായ ശതാനര്$ 

കന് വൃഷ സേനനോടെതിര്ക്കുന്നു. യുദ്ധം കൂടുതല് ഭയങ്കരമാകുന്നു. ദ്രോണന് 
അനവധി പാണ്ഡവ പക്ഷീയരെ വധിച്ചു” ധര്മ്മപുത്ൂരരെ സമീപിക്കുന്നു. 

അര്ജ്ജുനന് അവിടെയെത്തി വീറോടെ പൊരുതുന്നു. കൌരവസേന പിന് 
വാങ്ങുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ആ നിന് പെരുംപടയുടന് ചിന്നിക്കണ്ടിട്ട വീര്യവാൻ 
വൃഷസേനനൊരാഠം നിര്ത്തീ നൃപ, ചെന്നസ്രുമായയാല്. 1 
വൃഷസേനന് പോരിലെയ്യ ശരാഘം പത്തു ദിക്കിലും 
ചുററീ തേരാന കുതിര കാലാഠംനിര പിളര്ന്നഹോ. ക് 

അവന്െറ ദിീപ്പബാണങ്ങഠം പുറപ്പെട്ടിതസംഖ്യമേ 

വേനല്ക്കാലത്തര്ക്കനുടെ പട്ടരശ“മികഠം പോലവേ. ടി 
അവന് മഥിച്ച തേരാളി കുതിരക്കാര്കഠം മന്നവ! 
മന്നില് വീണിതുടന് കാറേറററററ വ്ൃക്ഷങ്ങഠം പോലവേ. ക 

അശ്വജാലം തേരുനി രയാനക്കൂട്ടവുമാ രഥാി 

പോരില് വീഴ്ത്തീ നരപതേ, നൂറുമായിരവും ശരി. ചി 
നിര്ഭയം പോരിലൊററഷ്കുായവന് ചുററുന്ന കണ്ടുടന് 

ഒന്നിച്ചു മുററും രാജാക്കഠം നാലുപാടും വളഞ്ഞുതേ. 6 

ശതാനീകൻ നകുലജന് വൃഷസേനനൊടേററുടന് 

എയ് രൂ മര്മ്മം പിളര്ക്കുന്ന പത്തു നാരാചമപ്പെൊഴേ. 7 
അവദറെറ വില്ലം കൊടിയുമറത്തു ക൪ണ്ണനന്ദന൯ 

ഭ്രാതാവിനെക്കാക്കുവാനായ് പാഞ്ചാലീപുത്രരെത്തിനാര്. 3 
ശരജാലം കൊണ്ടു മൂട? കര്ണ്ണുപുത്രനെയങ്ങുടന് 
അവരേ മാററുവാനെത്തര് ദ്രാണിമുമ്പാം മഹാരഥര്. 9 
എസ്മ ഭൂമീപതേ, ദ്രപദേയവീരരെ മൂടിയും 

കാര്കഠം കുന്നുകളെപ്പോലെ ശരമാരികളാലുടന്. 10 

അവരെച്ചെന്നേററു പാണ്ഡുപുത്രന്മാര് പുത്രരക്ഷകര് 
പാഞ്ചാലരും കേകയരും മരഡ്യസ്യഞ്ജയയോധരും. 11 
രോമാഞ്ചമഞ്ചുംപടിയാപ്പെരുംപട കഠോരമായ” 

നിനകൂട്ടരായ് പാണ്ഡവര്ക്കു ദേവാസുരരണോപമം. 12 

ഏവം പൊരുതിനാര് വീരര് ചൊടിച്ചു കുരുപാണ്ഡവര് 

തമ്മില് നോക്കിക്കണ്ടു പാരം തമ്മി ല്ക്കുററം നടത്തിയോര്. 13 
ആത്തേജസ്വി കഠം തന്മെയ് കഠം കാണായീ കോപമാണ്ടഹോ 
വാനില്പ്പതത്രിഫണികഠം പൊരുതാനേററവണ്ണമേ. 14. 

ഭീമ കര്ണ്ണ കൃപ ദ്രോണ ദ്രരണി സാത്ൃകി പാര്ഷതര് 
കാലസുര്യനുദിച്ചോണും ശോഭിപ്പിച്ചൂ പടക്കളം. 19 
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തമ്മില്ക്കൊന്നു മുടിച്ചീടമാ യൃദ്ധം ഘോരമായിതേ 
ഉരക്കേറും ദാനവര്ക്കുക്കുള്ളമരപ്പോരി നൊപ്പമേ. 16 

ഇളകും കടല് പോലാര്ക്കും ധര്മ്മചുത്രപ്പെരുംപട 

മഹാരഥന്മാരോടുംപാടൊടുക്കീ നിറ്റ സേനയെ. 17 

ശത്രുക്കഠം മുറിയേല്ലിച്ചാപ്പട ചിന്നുന്ന കണ്ടുടന് 
ശുൂരരേ നിങ്ങളോടായകുയെന്നായി ദ്രോണര് ചൊല്ലിനാ൯. 

നാല്ക്കൊമ്പനാനയെപ്പോലെ ചൊടിച്ചാശ്ശോണവാഹന൯ 

പാണ്ഡവപ്പടയി ല്ക്കേറിദ്ധര്മ്മപുത്രനൊടേററുതേ. 19 

കജംപത്രശരം രുകിയവനില്ദ്ധര്മ്മനന്ദനന് 

അവന്െറ വില്പറുത്തിട്ടാ ദ്രോണനോടിയടുത്തുതേ. 20 

പാഞ്ചാലകീര്ത്തികരനാം ചക്രം കാക്കും കുമാരകന് 

തടുത്തു ദ്രോണനെത്തുമ്പോളാഴിയെക്കടല് പോലവേ. 41. 

കുമാരനാ ദ്രോണവി പ്രശ്രേഷ്യനെത്താന് തടുത്തതില് 
നന്നുനന്നെന്നായി വാഴ ത്തീ സിംഹനാദം മുഴങ്ങിതേ. 22 

അപ്പ്യോഠംക്കുമാരന് വന്പോരില് ദ്രോണനെക്കടുസായകം 

മാറു നോക്കിച്ചൊടിച്ചെയ്ത സിംഹം പോലലറുന്നവന്. കട 

പോരില് ദ്രേണനെ നിര്ത്തീട്ടാബ്ബലമേറും കുമാരകന് 
അനേകമായിരം ബാണമെയ്തു വേഗത്തിലശ്രമം. ക4 

ആശ'ശൂരനാര്യവ്രതിയാം മന്ത്രാസ്രുപട വീരനേ 
മദ്ദിചചു വിപ്രപ്രപരന് ചക്രം കാക്കും കുമാരനെ. 25 

പടകഠാക്കിടയി ല്ക്കേറിദിക്കൊട്ടുക്കു ചരിച്ചവ൯ 
രക്ഷ ചെതൂ നിന് പടയ്ക്കാബ”ഭാരദ്വാജദ്വിജര്ഷഭന്. 26 

ഉത്തമാജസ്സ്റി ലിരുപതീരാറമ്പ ശിഖണ്ഡിയില് 

അഞ്ചമ്പവെയരൂ നകുലനി ലേഴമ്പു സ ഹദേവനില്. 2 

പത്തിരണ്ട 'ദ്ധര്മ്മജനില് മുമ്മുന്നാ ദപദദയരില് 

അഞ്ച്മ്പെയ്രൂു സാതൃകിയില് പത്തു ബാണം വിരാടനില്. 

യോധന്മാരെയിളക്കീട്ട വന്പരെപ്പാര്ത്തടുത്തുതേ 

ചെന്നു കേഠീ ധര്മ്മരാജപാര്ത്ഥനെപ്പപിടി കൂടുവാന്. 9 

അപ്പ്യോഠം യുഗന്ധരന് ഭൂപ, ഭാരദ്വാജരഥീന്ദ്രനെ 
കാറേറററ കടല് പോലേററം ചൊടിച്ചോനെത്തടുത്തുതേ. 30 

മൊട്ടുഴിഞ്ഞമ്പകളടന് യൃധിഷ്ടിരനി ലെയ്യവന് 
യൃഗന്ധരനെ വീഴിച്ചൂു ബലത്താല്ത്തേരില്നിന്നഹോ ടി. 

ഉടന് കക്യ പാഞ്ചാല വിരാടര് ശിബി സാതൃക 
പാഞ്ചാല്യനാം വ്യാ ഘദത്തന് വീര്യവാൻ സിംഹസേനനം 34 
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ഇവരും മററു പലരും യൃധിഷ്റിരനു രക്ഷയായ് 

അവന്െറ വഴി മുട്ടിച്ചു പെരുത്തമ്പകഠം തൂുകു വോർ. 93 

പാഞ്ചാല്യനാം വ്യാഘദത്തനെയ് രൂ ദ്രോണനെയപ്പൊഴേ 

എതിര്ത്തമ്പതു കൂരമ്പങ്ങതു കണ്ടാര്ത്തു കാണികം. 9൭ 

സിംഹസേനന് രഥിവരദ്രോണനെ ദ്രതമെയ്യഹോ 

മഹാരഥന്മാര് പേടിക്കുംപടി പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുതേ. 85 

പിന്നെക്കണ്ണ്ണൊന്നുരുട്ടീട്ടു വീല്പിന് ഞാണു തുടച്ചുടന് 

തലശബ ദം ചെയ്യവെ നേരേ ദ്രോണരടുത്തുതേ. 36 

ഉടനേ സിംഹസേനന്്റെറ കുണ്ഡചാഞ്ചിതവ്।ക്തവും 

വ്യാ।ഘദത്തന്െറ മുഖവും ഭല്പം രണ്ടെയ്ക്ക വീഴാത്തിനാ൯. ൫317 

ആപ്പ്ാണ്ഡവരഥി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയന്വെയ്കടച്ചുടന് 

യൃധിഷ്ഠിരന്െറ തേര്ത്തട്ടോടടുത്തു മൃത്യുസന്നി ഭ൯. ൭9൫ 

അപ്പ്പൊളണ്ടായ” മഹാഘോഷം ധര്മ്മജപ്പുടയില് പ്രഭോ! 

രാജാവിനെ ഹനിച്ചെന്നു യതവ്രതനടുത്തതില്. 39 

ദ്രോണന്െറ വിക്രമം കണ്ട പറഞ്ഞൂ പടയാളിീകഠം: 

* “കൃതാര്ത്ഥനായത്തീരുമിപ്പേഠഠംദ്ധാര്ത്തരാഷ്ട്രനരേശ്വരന്. 

ഈ മുഫ്മര്ത്തത്തിലീ ദ്രോണന് ഹൃഷ്ടനായ” പാണ്ഡുപുത്രനെ 

കൊണ്ടെത്തുമ" നമ്മുടയ ധാര്ത്തരാഷ'ട്രന്െറയന്തികേ.”” 41 

എന്നു നിന്ക്ൂട്ടരും കൂടിച്ചൊല്ലന്നേരം മഹാരഥന് 

എത്തീ പാര്ത്ഥന് ജവത്തോടും രഥഘോഷം മുഴക്കുവോന്. 92 

ചോരനീരും തേരച്ചുഴിയമാകും പുഴയൊഴുക്കിയയം 

ശൂരാസ്ഥി യൃടലുംചിന്നി പ്രേതക്കരവരെശ്ക്ൂമമേ. ക 

ശരാഘ നരയ്യം പ്രാസമത്സ്യങ്ങളുമെഴും പുഴ 

കടന്നു കാരവന്മാരെയോടിച്ചും കൊണ്ടു പാണ്ഡവന്. ക്, 

കിരീടി യയടനേ ദ്രോണപ്പടയില്ച്ചെന്നു കേറിനാന് 

പെരുത്ത ശരജാലത്താല് മുടി മോഹം പെടുംപടി. ക. 

വെക്കമമ്പുകളെയ  വോതും തൊടുപ്പോതും സദായ്യ്കൊഴും 

പുകളേറുന്ന പാരത്ഥന്നങ്ങിടം കണ്ടി ല്ലൊരുത്തനും. ലി 

ആകാശവും ദിക്കുകളും വിണ്ണം മന്നുമൊരേവിധം 

കാണാതായി മഹാരാജ, മുഴുവന് ബാണമാത്രമായ്. ക! 

കണ്ടതില്ലഠ നൃപ, തിരിച്ചപ്പൊഴാപ്പോരി ലൊന്നുമേ 

പുരുബാണക്കൂരിരുട്ട വീരന് ഗാണ്ഡീവി തീര്ത്തതില്. % 

ത 
1. ശൂരാസ്ഥി യുടല് .ശൃൂരന്മാരുടെ അസ്ഥ കളും മൃതദേഹങ്ങളും 2 പ്രേത 

ക്കരവരെയ്ക്കു” .- പ്രേതലോകംവരെയും. 
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സുമൃനസ്താദ്രിപുക്കാറേ പരം പൊടി പറക്കവേ 
അറി യാതായത്തീര്ന്നിതപ്പോഠം ശത്രുമിത്രവുമാരുമേ. ക 

അപ്പേഠഠം സൈന്യം പിന്വലിച്ചു ദ്രോണദുര്യോധനാദികഠം 
ശത്രുക്കഠം പേടിച്ചടരി ലൊഴിക്കുന്നതു കണ്ടുട൯ 50 

ബീഭത്സു തന്െറ സൈന്യത്തെപ്പിന്വലിപ്പിച്ച മെല്ലവേ 
പിന്നെപ്പുകഴ”ത്തീ നന്ദിച്ചു പാണ്ഡുസ്ൃഞ്ജയര് പോലവേ. 94 

ഏവം ശത്രുക്കളേ വെന്നു ശിബിരം പുക്കിതര്ജ'ജൂനന് 
സൈന്യ്ങയംക്കൊക്കയും പിന്നില്ക്കണ്ണനൊണന്നിച്ചു നന്ദിയില്. 

പൊന് വെള്ളി മാണികൃമണീന്ദ്രനീ ല-- 
വജുപ്രവാളഭളസ”്ഫടി കങ്ങളാലേ 

വിചിത്രമാം തേരില് വിളങ്ങി പാര്ത്ഥന് 
മീനൊത്ത്* വാനില് ശശിയെന്നപോലെ. 53 

ൽ മിനൊത്തം.. നക്ഷത്തങ്ങളോടുകൂടിയ, 
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17. ധനഞജയയാനം 

അര്ജ്ജറുനന് സഹായത്തിനുള്ള പ്പോഠം ധര്മ്മപുത്രരെ പിടിക്കുക അസാ 

ഭ്ധമുമാണെന്നു” ദ്രോണര് തീര്ത്തു പറയുന്നു. ത്രിഗര്ത്തരാജാവു” അനേക. അനു 

യായി ക ളോടുകൂടി മുന്നോട്ടുവന്നു”, താന് അര്ജ്ജുനനെ കൊല്ലമെന്നു സത്യം 

ചെയുന്നു. അവര് അര്ജ്ജുനനെ പോരിനു വിളിക്കുന്നു. ധര്മ്മപൃത്രരുടെ 
അനുമതി യോടുകൂടി അര്ജ്ജുനന് അവരുമായി പോരിടാന് പോകുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അവരാക്കൈനിലങ്യറകെത്തിപ്പാര്ത്തു സൈന്യങ്ങഠം മന്നവ! 

യഥാസ്ഥാനം യഥാന്യായം പാളയംതോറുമെങ്ങുമേ. 1 
സൈന്യാവഹാരം ചെയ്യമ്േോരാ ദ്രോണൻ ബുദ്ധി മടുത്തവന് 

ദുര്യോധനനെ നോക്കീട്ട നാണിച്ചിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: ക 

““ ചൊല്പീലേ ഞാന് മുന്പുതന്നെയര്ജ്ജൂുനന് നില്ല്രിലൊത്തി 
പോരില്ദ്ധര്മ്മജനെല്ലെന്നു പിടിപ്പാന് ദേവകഠംക്കുമേ. [ടാ 
നിങ്ങളേവം വീഴുമാറു ചെയ്യീലേ പോരിലര്ജ്ജുനന്? 

ഞാന് ചൊന്നതില് ശങ്ക വേണ്ടാ കൃഷ്ണാര്ജ”ജുനരജയ്യരാം. ക 
വല്ല വിദ്യയിലും ശ്വേതവാഹനെദൃരെ മാററിയാല് 

നിന്െറ പാട്ടില് വരും ധര്മ്മനന്ദനന് ധരണീപതേ! 6 
അവനെപ്പോ. വിളിച്ചേകനക്ലത്തേക്കു മാററണം 

എന്നാലവനെ വെല്ലാതെ ഫല്ഗുനന് തിരിയേ വരാ. 6 
ഈ ലാക്കി ലൊഴിവില്ച്ചെന്നു ധര്മ്മരാജനെ ഞാന് നൃപ! 

ധൃഷ്ടദ്യമ*ന൯ കണ്ടനില്ലെപ്പട കീറിഃപ്പിടിക്കുവന്. 7 
ഇമ്മട്ടു ഞാന് മ ഹഠരാജ, നി നക്കാദ്ധര്മ്മപുത്രനെ 
കൂടുത്തോടേ പാട്ടിലാക്കിത്തരുവേനില്പല സംശയം. 8 
മുഹൂര്ത്തം പോലുമാപ്പഠണ്ഡുപുത്രന് യുദ്ധത്തില് നില്ലകില് 
അവനെക്കൊണ്ടുവരുവന് ജയത്തെക്കാളതുത്തമം.”” 9 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദ്രോണന്്റെറയാ വാക്കു കേട്ടാ ത്രിഗര്ത്തപതീയപ്പെൊഴേ 

ഭ്രാതാക്കളോടുമൊന്നിച്ചു ചൊന്നാനിങ്ങനെ മന്നവ! 310 

“ ഗാണ്ഡീവിയെപ്പപൊഴുമവമാനിച്ചോര് ഞങ്ങഠം മന്നവ! 
ദ്രോ ഹം ചെയ്യായ് കിലും ദ്രോഹിച്ചാനവ൯ ഭരതര്ഷഭ! 33 

1 സൈന്യാവഹാരം ചെയ ക. സൈനൃങ്ങളെ പിന്വലിക്കുക. 2 കീറി 
ഭേദിച്ചു”. 



ധനഞ്ജയയാനം 63 

പലമട്ടാ ദ്രോഹമൊക്കയോര്ത്തുകൊണ്ടിനി ഞങ്ങളോ 

ക്രോധാഗ്നി കൊണ്ട് വെത്തിട്ടിങ്ങറങ്ങാറില്വ രാത്രിയും. 14 

ഭാഗ്യം ഞങ്ങഠംക്കസ്രരവേദിയവന്കണ്ണിന്നു നേരെയായ 
ഞങ്ങളള്ളില്ക്കരുതിടടം കര്മ്മം ചെയുന്നതുണ്ടിതില്. 19 

ഭവാനുമിഷ്യമായ ത്തീരും ഞങ്ങഠംക്കും കീര്ത്തി കൂടിടും 
ഞങ്ങഠം കൊല്ലൂന്നുണ്ടിവനെപ്പോര്ക്കളം വിട്ടകററിയയം. 14 

പാര്ത്ഥനില്ലാതെയാം, മന്നില്ത്തീ ൪൯൬ആ ത്രൈഗര്ത്തരെന്നുതാം; 

ഞങ്ങഠം സത്യം ചെയ്തുകൊള്ളാമി രു പാഴായ്വരറദൂഡം. 15 
അവ്വണ്ണം സത്ൃൃരഥനും സത്യവര്മ്മാവുമങ്ങനെ 
സത്തയേഷ് സത്യവ്രതനും നൃപതേ, സത്ൃകര്മ്മനും 16 

ഭ്രാനാക്കളൈവര് പതിനായിരം തേരോടുമൊത്തവര് 
പോരില് ശപഥവും ചെയ്ത തിരിച്ചിതു മഹീപതേ! 117 

തുണ്ഡികേരന് മാളവനും തേരു മുപ്പതിനായിരം 

ത്രിഗർത്തൻ പ്രസ്ഥലാധീശന് സുശര്മ്മനരവീരനും 18 

മാവേളകവലിത്ഥന്മാര് മദ്രകന്മാരുമൊത്തവര് 

ഭ്രാതാക്കളോടും പതിനായിരം തേരൊത്തി റങ്ങിനാര. 19 

നാനാനാട്ടില് ജനിച്ചുള്ള രഥീന്ദ്രര് പതിനായിരം 
വിശിഷ്ടന്മാര് പുറപ്പെട്ടു ശപഥത്തിന്നു കൂടി നാര. 20 
പിന്നെയഗ്നിയെയ്യം കൊണ്ടു വന്നു വെവ്വേറെയേവരും 

കുശചീ രങ്ങഠം' കൈക്കൊണ്ട വിചിത്രകവചങ്ങളും 21. 
നെയ”പുരട്ടിച്ചട്ടയിട്ട കശചീരം ധരിച്ചവര് 
മാര്വ്വീമേഖലയഴ്യം കെട്ടി വീരന്മാര് ബ്ഹുദായികഠം 4 

യജ്വാക്കന്മാര് മക്കള ള്ളോര് കൃതാര്ത്ഥരുടല് പോക്കുവോര് 

തനിക്കു ചേരും ജയവും നേടുവാനായ മുതിര്ന്നവര് 23 

ബ്രഹ്മചര്യം മറമുറ ദാനയജ്ഞമി വററിനാല് 

കിട്ടും ലോകം നല്ല പോര്കൊണ്ടുടന് നേടാന് മുതിര്ന്നവര് 24 

വിപ്രരെത്തുഘഏരാക്കീട്ടു വെവ്വേറേ പൊന്നു നല്കിയും 

പശു വസ്ത്രങ്ങളം നല്കിത്തമ്മില്ച്ചൊല്വിയറച്ചുമേ 2 

ജ്വലിപ്പിച്ചഗ്നിയെ,പ്പോരില് മഹാഡ്രതമെടുത്തവര് ൂ 
ആ വഹ്നി തൊട്ട ശപഥം ചെയ് രൂ സുദ്ദഡനി ശ്ചയര്. 6 

ഏവരും കോക്കുമാറച്ചമുച്ചരിച്ചിതു വാക്കുകഠം 

അര്ജജുനന്െറ വധത്തിന്നു സത്ൃവും പചെയ്തിതായവര്. 7 

അസതൃക്കാര്ക്കുള്ള ലോകം ബ്രഹ്മഘ“നന്മാര്ക്കെഴുന്നതും 
മദൃപന്നുള്ള പദവും ഗുരുദാരഗഃലോകവും ക8 
രാജപിണ്ഡഹരന്മാര്ക്കും ബ്രഹ“മസ്വഘ”നാരക്കുമുള്ളതും 

1 കുശചീരം  കശപ്പല്ല കൊണ്ടുള്ള വഖസ്ര്രം. ി ഗുരുദാരഗന്. ഗുരപത് നി 

യെ പ്രാപിക്കുന്നവന്. 3 ബ്രഹ്മസ്വഘ”നന്.-- ബ്രഹ്മസ്വം അപഹരിക്കുന്നവ൯. 



84. സംശപ്ൃകവധപര്വവം 

ശരണാഗതഹാ'വിന്നു യാചകഘ"നന്നുമുള്ളതും 29 
പുര ചുട്ടോര്ക്കുള്ളതുമാപ്പശുഘ്നര്ക്കു പെടുന്നതും 

ദ്രോ ഹികരംക്കുള്ളതും ബ്രഹ്മദ്വേഷികഠംക്കു പെടുന്നതും 80 
ട്തുകാലം2 ഭാര്യയോടു ചേരാത്തോര്ക്കു പെടുന്നതും 

ശ്രാദ്ധമൈഥുനി കന്മാര്ക്കുമാത്മ ദ്രോഹിക്കുമുള്ളതും 31 

ഏല്ലിച്ചതു ഹരി പ്പോോര്ക്കും ശ്ര,തഘ”നര്ക്കും പെടുന്നതും 
രീബരായപ്പ്യൊരുതുന്നോര്ക്കും ദീനബാധകനുള്ളതും 32) 
നാസ്ധികര്ക്കുള്ളതും മാതൃവഹിത്യ്യാഗിക്കെഴന്നതും 
ദഷ്യര്ക്കുള്ളതുമാം ലോകമൊക്കയും ഞങ്ങളേററിടാം, 98 

ഞങ്ങളെല്പാമര്ജ”ജൂനനെക്കൊല്പാതേ പി൯വലിക്കിലും 
അവന്െറ പ്"ഡയേററിട്ട പേടിയാല് പിന്തിരിക്കിലും. 34 

അസാദ്ധ്യകാര്യമിപ്പാരില് പോരില് ഞങ്ങംം നടത്തുകില് 
ഇഷ്ടലോകങക്ങഠം നേടീടും ഞങ്ങളിങ്ങില്ല സംശയം.” " 35 
എന്നു ചൊല്ലി ക്ഷിതിപതേ, പിന്നെപ്പേോരിന്നിറങ്ങിനാര് 
തെക്കോട്ടു മാറി വീരന്മാര് വിളിച്ചും കൊണ്ട പാര്ത്ഥനെ. 36 

അവര് പോരില് വിളിച്ചോരു പാര്ത്ഥന് പരപുരഞ്ജയന് 
ധര്മ്മരാജനൊടീവണ്ടുമപ്പോഠംത്തന്നെയുണര്ത്തിനാന്: 877 

“ വിളിച്ചാല് പിന്വലിക്കില്ലെന്നെനിക്കുണ്ട മഹാവ്രതം 

സംശഘകര് വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നെപ്പോരിന്നു മന്നവ! 38 

ഇതാ സാനുജനായ” പോര്ക്കു വിളിക്കുന്നൂ സുശര്മ്മനും 

കൂട്ടത്തോടി വനെക്കൊല്ലാനെനിക്കാജ്ഞ തരേണമേ. 39 

ഈയാഹ്വാനം കേട്ടടങ്ങാന് വയ്യെനിക്കു നരർഷഭ! 
സത്യം ചെയ്യാം പോരിലരികളെക്കൊന്നെന്നുറഷ്്കു നീ.” 30 

യൃധിഷ്യിരന് പറഞ്ഞു 

ഉണ്ണീ, നീ ശരിയാന്തകേടിട്ടില്ലേ ദ്രോണചികീര്ഷിതം 
അധഖന്നായതു പാഴാകും വണ്ണം നീ ചെയ്തുകൊള്ളണം. 41 
ദ്രോണനോ ബലവാന് ശുരന്വ്്രജ്ഞന് തളരാത്തവന് 

അവനെന്നെപ്പിടിപ്പാനുണ്ടേററിരിപ്പൂ മഹാരഥ! 42 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

ഈ സതൃജിത്തു രക്ഷിക്കുമങ്ങെപ്പോരില്ദ്ധരാപതേ! 
പാഞ്ചാല്യനുയിര്കൊള്ളമ്പോഠം നേടില്പാ ഗുരുകാമിതം. 43 
പു രഷവ്യാവഘനാം സതൃജിത്തി നെക്കൊന്നുവെങ്കിലോ 
ശേഷംപേരൊക്കയൊത്താലും നില്ല്ാനാവില്പ മന്നവ! 44 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സമ്മതിച്ചരചന് പിന്നെപ്പുല്കി വിട്ടോരു ഫല്ഗുനന് 
പ്രേമത്താല് പലമട്ടാശീ രവ്വാദം വാങ്ങിച്ചു ഹൃുഷ്യനായ”. 45 

1 ശരണാഗതഹാവു” -- ശരണം പ്രാപിച്ചവരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന് 2 ട്ടതു 

കാലം -.ജൂതുസ്ലാനം കഴിഞ്ഞുള്ള സമ"പദിവസങ്ങടം. 



സുധന്വവധം ൫5 

ഈയേര്പ്പാടും ചെയ്ത പാര്ത്ഥന് ത്രിഗര്ത്തരൊടെതിര്ത്തുതേ 

മാന്കൂട്ടത്തോട പശിയൃയള്ളളൊരു സിംഹം കണക്കിനെ. 46 

പിന്നെദ്ടുര്യോധനബലമേററം ഹര്ഷമിയന്നഹോ 

ചൊടിച്ചു പാര്ത്ഥനില്ലാത്ത ധര്മ്മഭൂവെപ്പിടിക്കു വാന്. 47 

പിന്നെസ്സ്റൈന്യങ്ങളന്യോന്യമോജസ്സോടെറെറതി ര്ത്തുതേ 

കലങ്ങിസ്സരയൂഗംഗാംബുക്കഠം വര്ഷത്തിലാംവിധം. 48 

18. സുധന്വവധം 

സംശപ്യകര് ഒത്തൊരുമിച്ചു” അര്ജ്ജുനനോടെതിരിടുന്നു. കൃഷ്ണാ ജജുൂന 

ന്മാരെ ശരവൃഷ്ടി കൊണ്ട മുടന്നു. ക്രുദ്ധനായ അര്ജ്ജുനന് സുധന്വപാവിന്െറ 

വില്ല മുറിക്കയും തേര്ക്കുതിരകളെ വധിക്കയം ചെയ തതു കണ്ടു” കരവപ്പുട 

പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നു. ത്രിഗർത്തൻ അവരെ ധൈര്യപ്പെടത്തി വീണ്ടും 

പോഠര്ക്കളത്തി ലേക്കു വരുത്തുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെസ്സുംശഏകര് നൃപ, സമഭൂമിയില് നിന്നവര് 
തേര്കളാല്ത്താനര്ദ്ധചന്ദ്രവ്യഹം കെട്ടീ! പ്രഹൃഷ്ടരായ. 1 

അരം പ്രഹൃഷ്ൂനായ് പാര്ത്ഥന് വരും വരവു കണ്ടുട൯ന് 

നരവ്യാ।ഘന്മാര്കളാര്ത്തു പെരുത്താരാവമോടഹോ. കൂ 

ദിക്കെന്നല് വിദിക്ക്രമൊക്കുപ്പൂരിച്ചിതാദ്ധവനി 

ലോകം നി റകയാല് വീണ്ടുമുണ്ടായീലാ പ്രതിദ്ധ്വനി, 3 

ഏററം പ്രഹൃഷ്ൂരവരെന്നതു പാര്ത്തു ധനഞ് ജയന് 

കുറച്ചൊന്നു ചി രിച്ചുംകൊണ്ടോതീ കണ്ണനൊടിങ്ങനെ: 4 

* “കാണ്ക ചാവാന് പോരിനേറേറാരിവരെട്ടേവകീസുത। 

കരയേണ്ടപ്പ്യൊഠം നിന്ദിക്കും ത്രിഗര്ത്തഭ്രാതൃവീരരെ. 6 

അല്ലൈങ്കില ത്രിഗര്ത്തര്ക്കു കില്വില്പലാ ഹര്ഷകാലമാം 

പൊട്ട മര്ത്ത്യര്ക്കു കിട്ടാത്ത ശ്രേഷ്ഠലോകങ്ങടം പുകുമേ”'. 6 

എന്നുരച്ചു മ ഹാബാഹു ഹൃഷീ കേശനൊടര്ജജുനന് 

ചെന്നേററു വൃയൃഹമാണ്ടോരാ ത്രിഗര്ത്തപ്പടയോടുടന്. 7 

പൊന്നു കെട്ടിച്ചൊരാദ്ദേവദത്തമാം ശംഖെടുത്തവന് 

വിളിച്ചിതുക്കില്ദ്ദിക്കൊക്ക മുഴക്കീടം പ്രകാരമേ. 8 

ആശ്ശുബും കേട്ട പേടിച്ച സംശപൃകഭടടാവലി 

നിന്നുപോയ ചേഷ്യയി ല്പാതിരുമ്പിന്പാവ പോലവേ. 9 

കണ്ണും തുറിച്ചച്ചകണ്ണ, കാതുയര്ത്തിയ വാജികഠം 

കാലം സ്നുംഭിച്ചെൌലിപ്പിച്ച, മുത്തമെന്നല്പ ചോരയും. 10 

1 അര്ദ്ധച്്രവ്യൂഹം കെട്ട -- അര്ല്ധചന്ദ്രക്ടതിയില് സൈന്യത്തെ നിര 

ത്തി, ഒ അരം... ഏററവും 
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ഉടനേ ബോധമാണ്ടിട്ട പടകൂട്ടി നിറുത്തിയും 
കഴുച്ചിറകു വെച്ചമ്പ തൂുകിനാര് പാര്ത്ഥനില് സമം. 11 
പാര്ത്ഥനാബ്ബാണനിരകളഞ്ചും പത്തും ശരങ്ങളാല് 
വന്നെത്തീടുംമുന്പുതന്നെയറുത്താനാശു വിക്രമി. 12 
പിന്നെയും കൂര്ത്തു മുര്ത്തുള്ള പതിപ്പത്തമ്പു പാഠാര്ത്ഥനെ 

എതിര്ത്തെയ്താരവരെയും മുമ്മൂന്നന്പെയ്തതിതര് ജ് ജുൂനന്. 38 
വീണ്ടുമോരോരുത്തരയ്യഞ്ചമ്പെയ്താര് പാര്ത്ഥനെ പ്രഭോ! 

എതിര്ത്തവനുമീരണ്ടമ്പെയ്കുകൊണ്ടാന് പരാക്രമി. 14 

പീന്നെച്ചൊടിച്ചര്ജ് ജൂനനെക്കണ്ണനോടൊപ്പമായവര് 
മഴകൊണ്ടു കുളംപോലെ നിറച്ചാരമ്പകൊണ്ടുടന്. 15 

അപ്പോം ശരസഹസ്രങ്ങളൊലപ്പം വീണിതു പാര്ത്ഥനില് 
കാട്ട ല്പ്പൂത്ത മരക്കൂട്ടത്തിങ്കല് വണ്ടുകഠം പോലവേ. 16 

സുബാഹുവപ്പ്യൊഴേ മുപ്പതുരുക്കമ്പകളങ്ങുടന് 

ഈക്കി ലെയ രൂ സവ്യസാചിക്കുള്ളോരു മകുടത്തിലായ”. 17 

ആ സ്വര്ണ്ണപംഖബാണങ്ങഠം കിരീടത്തിങ്കലാണ്ടവന് 

സുവര്ണ്ണാപീഡനായേന്തും സുര്ൃയന്മട്ട വിളങ്ങിനാന്. 18 

സുബ ഹുവിന് കൈയയറയെബഭല്പത്താല് പോരിലര്ജ'ജൂനന് 
അറുത്തു ശരവര്ഷത്തെച്ചൊരി ഞ്ഞാനവനില് ദ്രതം. 19 

പത്തമ്പടന് സുരഥനും സുശ മ്മാവും കിരീടിയെ 

സുധര്മ്മാവും സുധന്വാവുമെയ്കുകൊണ്ടാന് സുബാഹുവും. 20 

ബാണങ്ങഠംകൊണ്ടായവരെ വെവ്വേറേ വാനരദ്ധ്വജന് 
എയ്മറത്തു പൊന്കൊടി കളി തമ്പമ്പൃകളാലുടന്. 21 

സുധന്വാവിന് വി ഭറുത്തമ്പെയ്കു കൊന്ന ഹയങ്ങളെ 

മുടിച്ചാര്ത്തുള്ള തലയുമുടല്മേല്നിന്നു വീഴ്ത്തിനാന്. 2 

ആ വീരന് വിീണതിലവന്നുള്ളാഠംക്കാര് പേടിയോടുടന് 
പാഞ്ഞുപോയീ കുരുവരപ്പട പേടിച്ചിടംപടി. 23 
ഉടന് ചൊടിച്ചിന്ദ്രപത്രന് മുടിച്ചാനാപ്പെരുംപട 

ഇരുള ശൂക്കളാലര്ക്കന് പോലെ ഘോരശരങ്ങളാല്. 4൭ 

പേടിച്ചാസ്സ്റൈന്യമൊക്കേയുമങ്ങുമിങ്ങുമൊളിച്ചതില് 
സവ്യസാചി ചൊടിച്ചാറേ ത്രിഗര്ത്തന്മാര് നടുങ്ങിനാര്. 25 

മൊട്ടുഴി ഞ്ഞമ്പു വര്ഷിച്ചു പാര്ത്ഥന് ഉകൊന്നീടമായവര് 

പേടിച്ച മാനണി കണക്കങ്ങുമിങ്ങും മയങ്ങി നാർ. 26 

ചൊടിച്ചുടന് ത്രിഗര്ത്തേശനാ രഥീന്ദ്രരൊടോതിനാന്: 
: ഓടായ?വിന് ശൂരരേ, നിങ്ങയം പേടിച്ചീടേണ്ടതില്പിതില്. 

സര്വ്വസൈന്യങ്ങളം കാണ്കെ ഗ്ഘോരസത്യം കഴിച്ചിനി 
ദുര്യേംധനന്െറ പടയില്ച്ചെന്നാലെന്തു പറഞ്ഞിടും? ഉ8 
പോരില് നാം ചെയ്യ കര്മ്മത്താല് പാരിങ്കല് പരിഹാസ്യത 



അര്ജ്ജുനയയദ്ധം ട്ര? 

പററാതെ നിങ്ങളെല്പാരുമൊത്തു നില്ലിന് യഥാബലം '' 29 

എന്നു കേട്ടവരൊക്കേയുമൊന്നിച്ചാര്ത്തീടി നാർ നൃപ 
ശംഖും വിളിച്ചു വീരന്മാര് ഹര്ഷം തമ്മീല് വളര്ത്തുവാന്. 30 
സംശപ്പകക്കൂട്ടരുടന് തിരിച്ചേററിതു പിന്നെയും 

നാരായണാഖൃഗോപാലന്മാരും ചത്തൊഴിയുംപടി. | 

19. അര്ജജ,നയുദ്ധം 

സം ശപ്ൃകന്മാര് വീണ്ടം ഒന്നിച്ചുകൂടിയതു കണ്ട്” അര്ജ്ജുനന് ബ്രഹ്മാസ്ത്ര 
കെടക്കുന്ന. പല അര്ജ്ജുനന്മാരും പല കൃഷ്ണന്മാരും പോര്ക്കളത്തി ലെത്തി 

ആരായി ശത്രുക്ക ഠംക്കു തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ അവര് പരമസ്സ്റരം വെട്ടിക്കൊല്ല 

ന്ന. പോര്ക്കളം ശവശരരീങ്ങഠം കൊണ്ട നിറയുന്നു. അര്ജ്ജുനന് സംശപൃക 

ന്മാരുമായി യുദ്ധത്തി ലേര്പ്പെട്ട ഈ തക്കം നോക്കി ദ്രോണര് ധര്മ്മപുരൂനോ 

കെതിര്ക്കുന്നു. 

സങ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വീണ്ടും സംശപഹ്്കക്കൂട്ടര് തിരിഞ്ഞെന്നതു കണ്ടുട൯ന് 
മഹാത്മാവാം വാസുദേവന്തന്നോടര്ജ”ജൂനനോതിനാന്: 1 
* * സംശപ്യകര്ക്കു നേരിട്ട തേര്തെളിക്കുക കേശവ! 
ജീവിച്ചിരിക്കെ യുദ്ധത്തി ലൊഴിക്കില്പിവര് നിര്ണ്ണയം. ക 

കാണ്കെന്്െറ ഘോരബലവും വില്പിന്നുള്ളൊരു ശക്തിയയം 
രുദ്രന് പശുക്കളെ പ്പോലെയി പ്പോളിവരെ വീഴാത്തുവന്.'' ടി 

അദപ്പോഠംക്കുഷ്ണന് ചിരിച്ചിട്ട ബഹുമാനിച്ചു പാരത്ഥനെ 

പ്രവേശിപ്പിച്ചു ദര്ദ്ധര്ഷനര്ജജൂനന് കരുതുന്നിടം. 4 

പോരിലോടിക്കുമാത്തേരു പരി ശോഭിച്ചിതേററവും 

ശുദ്രാശ്വങ്ങഠം വിമാനങ്ങളോടും വാനു കണക്കിനെ. ി 

കേറിപ്പിന്മാറി വട്ടത്തില്ച്ചുററിയാത്തേര് നരാധിപ! 
ദേവാസുരപ്പോരിലിന്ദ്രത്തേര് പോലേ മിന്നി മന്നവ! 6 

പല ശ്ര്ൂങ്ങളേന്തീട്ട നഭരായണര് ചൊടിച്ചുടന് 
ശരജാലം കൊണ്ടു മൂടി വളഞ്ഞു പാണ്ഡുപുത്രനെ. 7 

കൃഷ്ണനൊത്തവനേ വീണ്ടം കാണാതായത്തീര്ന്നു ഭാരത! 
മുഹൂര്ത്തംകൊണ്ട കൌന്തേയനായീടുന്നോരു ജിഷ്ണുവെ. 8 

ചൊടിച്ചു വിക്രമം പോരിലിരട്ടിച്ചൊരു ഫല്ഗുനന് 
ഗാണ്ഡീവം വിലൂടന് നന്നായ" ത്തൂടച്ചേന്തീ രണാങ്കണേ 9 

ക്രോധചിഹ”നം ട്രുകുടിയും വളഞ്ഞുള്ളാ മുഖത്തൊടും 

ദേവദത്തം മഹാശംഖം വിളിച്ചു പാണ്ഡുനന്ദന൯. 0 

ശത്രുസംഹാരിയാം ത്വാ।ഷ്ടമസ്രരം* കൈക്കൊണ്ടി തര്ജുനന് 

ി ത്വാഷ്ടമസ്ധ്രം [രി ബ്ബഹ്മായ്ദ്രം ൽ 



6.5 സംശപഘൃകവധപര്വ്വം 

ആപ്പോഠംക്കാണായി വെവ്വേറെയസംഖ്യം രൂപസഞ്ചയം. 
നന്നേപ്പോലുള്ള രൂപങ്ങളേറെക്കണ്ട മയങ്ങിയോര 
പരസ്സുരം പാര്ത്ഥനെന്നോര്ത്തവര് കൊന്നിതു തങ്ങളില്. 
* ഇതാ പാര്ത്ഥനിതാ കൃഷ്ണനിതറ പാണ്ഡവയാദവര് ' 
എന്നുരച്ചുല്ട്രമത്തോടും പോരില് കൊന്നിതു തങ്ങളില്. 
പരമാസ്ര്രത്തില് മോഹിച്ചു നാശമാണ്ട പരസ്സുരം 
പുത്തുനില്ല്ം മുരുക്കെന്നപോലെ ശോഭിച്ചിതാബ”ഭടര്. 
അവര് തൂകും ബാണജാലമൊക്കയും ചുട്ടെരിച്ചുടന് 
ആ മഹാസ്ത്രും ഭസ്മമാക്കിസ്സറംഹരിച്ചിതു വീരരെ. 
ചിരിച്ചു ഫല്ഗുനന് പിന്നെയാ മാളവലലിത്ഥരെ 

ത്രിഗര്ത്ത മാവെല്പരെയുമൊത്തമ്പെയ്യാര്ത്തരാക്കിനാന്. 

ആ വീരന് കൊന്നൊടുക്കീടടം കാലചോദിതര് മന്നവർ 

നാനാമട്ടില്ശ്ശൂരക്കൂടം പ്രയോഗിച്ചിതു പാര്ത്ഥനില്. 

കഠണുന്നില്പാ പാര്ത്ഥനെയ്യം തേരും കേശവനേയയമേ 
ഘേഠരമാം ശരവര്ഷംകൊണ്ടൊക്കുയും മൂടിയപ്പ്യൊഴേ. 

ഉടന് മെച്ചും നേടിയവര് വിളിച്ചാര്ത്തിതു തങ്ങളില് 
കൃഷ്ണന്മാര് ചത്തുവെന്നോര്ത്തു വസ്തം വീശീ രസത്തൊടും. 

ഭേരീമുദംഗശംഖങ്ങഠം മുഴക്കീ വീരരെങ്ങുമേ 

സി ംഹനാദങ്ങളം ചെയതു പലമാതിരി മാരിഷ! 

തളര്ന്നര്ജ്ജുനനോടോതീ വിയര്ത്തും കൊണ്ട കേശവന്: 

31 

12, 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

മാ 

* * എങ്ങുണ്ടര്ജ ജന, കാണ്മടീല നിന്നെ, ജ്ജീവിപ്പതില്ലയോ??" 

അവെറയാ വാക്കു കേട്ടു വെമ്പലാടും ധനഞ്ജയന് 

വായവ്യാസ്രം കൊണ്ടകററിയവര് തൂകും ശരോല്ക്കരം. 

പിന്നെസ്സറുംശപകരെയയമാനതേരശ്വമൊത്തഹോ 

ശുഷ്്കപര്ള്ണുങ്ങളെ പ്പോലെ പറപ്പിച്ചിതു മാരുതന്. 

കാററി ല്പ്പറക്കുമവരോ പാരം ശോഭിച്ചു മന്നവ! 
വൃക്ഷം വിട്ടു പറക്കുന്ന പക്ഷിക്കൂട്ടം കണക്കിനെ. 

ഇളക്കിത്തീര്ത്തായവരെ ത്വരയോടും ധനഞ്ജയന് 
നൂറുമായി രവും കൊ കൂര്ത്തുമൂരത്ത ശരങ്ങളാല്. 

ഭല്പങ്ങളാല്ത്തലകളം ശസ്ര്രമേന്തുന്ന കൈകളം 
തുമ്പി ക്കൈനേര് തൂടകളമറത്തുഴിയില് വീഴ”ത്തിനാന്. 

പുറമററം കാല്മുറിഞ്ഞും കണ് കൈ തണ്ടെല്ലു പോയിയും 

നാനാംഗാവയവം പോയുമാക്കീ ശത്രുക്കളെജജയന് . 

ഗന്ധര്വ്വ നഗരങ്ങഠംക്കു തുല്യം നല്ല രഥങ്ങളെ 
അവ്വെയ്മടച്ച ഹിംസിച്ചൃ ഗജാവാജി രഥങ്ങളെ, 

മൊട്ടപ്പനങ്കാട പേലെയങ്ങമിങ്ങും വിളങ്ങിതേ 

കൊടി കണ്ടിച്ച തേര്ക്കൂട്ടം ചിലേടത്തങ്ങിടയ്ക്കിടെ, 

ക 

4൫ 

ക്ക 

26 

277 

88 

9 
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കൊടി കുന്തം തോട്ടിയി വ൨൭.ധാക്കയയള്ളോരു ദന്തികഠം 

മരമേന്തും വഭൂമേററ മല പോലെ പതിച്ചുതേ. 90 

ചാമരച്ചാര്ത്തൊടും കണ്ണും കുടലും പോയ മരിച്ചഹോ 

മേലാഴഠംകളൊടുമശ്വങ്ങഠം പാര്ത്ഥാസ്ര്രംകൊണ്ടു വീണുപോയ്. 

നഖരാസികളം ചിന്നിച്ചട്ടസന്ധ്യസ്ഥിയററുമേ 

മര്മ്മം പിളര്ന്ന കാലാഠംകഠം കഷ്ടം! ചത്തു കിടക്കയായ. 32 

കൊന്നും കൊല്ലൂുവതായിട്ടും വീണും വീഴുവതായിയ്യം 

പിടഞ്ഞുമാര്ത്തുമവരാല് ഘോരമായത്തീര്ന്ന പോര്ക്കളം. 23 

പെരുത്തുണ്ടായൊരാദ്ധൂളി ശമിച്ചു രക്തവൃഷ്ടീയില് 

കബന്ധ! ്ങഠം കലര്ന്നൂഴി ദുര്ഗ്ശമപ്രായമായിതേ. 34 

രാദ്രബീഭത്സമായ ത്ത൪൬ആ ബീ ദത്സയവുടെയാ വഴ? 

കാലേ പശുമക്കളെക്കൊല്ലും രദ്രാക്ര"ഡം3 കണക്കിനേ. 90 

പാര്ത്ഥന് കൊന്നാനതേരശ്വമിശ്രന്മരാകുമായവര 

അവന്െറ നേര്ക്കേററു പത്തു ശക്രന്നതിഥിമാര്കളായ. 6 

ആബാഭൂമി ഭരതശ്രേപ്യ, മഹാരഥ മരിച്ചഫോ 

മുറം നി റഞ്ഞു ശോഭില്ലൂ ഭൂതപ്രേതോഗ്രമാംവധം. 317 

ഇതുനേരം സവ്യസാചി പ്രമാദനില പൂണ്ടതില്* 

വ്യൂഹം കെട്ടി ദ്രോണര് ധര്മ്മപുത്രനോടേറെറതിര്ത്തുതേ. 38 

അവവനെച്ചെഭരന്നതിര്ത്തേററു വ്യൂഹം കെട്ടി പ്രഹാരികഠം 

യൃധിഷ്ടിരന്െറ രക്ഷഷ്ക്കായപ്പോേോഠഠം ബഹളമായ് രണം. 9 

20. സങ്കലയദ്ധം 

രണ്ടാം ദിവസം. അര്ജ്ജുനന് സംശഫഘ്ലകന്മാരോടു യുദ്ധംചെയ്യുവേ, 

്രോണന് ധര്മ്മ പുത്രഭക്കെതി രായി ഗരുഡപ്യൂഹം ചരമജ്മുന്നു . കൃപന്ം, കൃതവര് 

മേ. ശല്യന്, ഭൂരിശ്രവസ്സ് ഭതലായവര് ഈ വ ഹത്തിന്െറ ഓരോ ഭാഗം രക്ഷി 

ക്കന്ന. ധാടുഷൃദ്യമധ നന് ധര്മ്മപുത്രരുടെ രക്ഷണ സന്നദ്ധനാകുന്നു. യൃഭ്ധം 

വീണ്ടും യേങ്കരമാകുന്നു. രണ്ടു പക്ഷത്തുമുണ്ടാകുന്ന നാശത്തിനന്െറ ഭയങ്കരത. 

നച പറഞ്ഞു 

ആ രാത്രി തീര്ന്നതി ല്പ്പിന്നെബ“ഭരേദ്വാജന് മഹാരഥന് 

ര്യോധനനൊടായച്ചൊന്നതോതിനേന് നിന്നൊടായ് നൃപ! 

സംശപൃകഗണത്തോട പാര്ത്ഥനെച്ചേര്ത്ത കാശലഠല് 

പാര്ത്ഥന് സംശപ്പകരൊ$ പൊരുതാനായ ഗമിക്കവേ, 2 

- കബന്ധം -- തലയില്ലാത്ത ദേഹം. ക പശുക്കഠംം..ജീവജാലങ്ങയം. 

തടം പ്രളയകാലത്തെ ശിവറെറ തേരു. 4: പ്രമാദനിലപുണ്ടതില് ടം 
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വൃൃഹം കെട്ടി ദ്രോണരങ്ങ പാണ്ഡവപ്പടയോടുടന് 

ധരമ്മജഗ്ര ഹണത്തി ന്നോര്ത്തടുത്തു ഭരതര്ഷഭ! ടി 

ഗരുഡ വ്യൂഹമാബ ഭാരദ്വാജന് തീര്ത്തതു കണ്ടതില് 
മണ്ഡലാര്ദ്ധവയൂഹമൊടുമെതിരത്തേററൂ യുധിഷ്ഠിരന് 4. 
ഗരുഡനന്്റെറ മുഖത്തായി ഭാരദ്വാജന് മഹാരഥന് 

തലഴ്ക്ൂ തമ്പി മാരൊത്തു കൂട്ടത്തോടേ സുയോധനന് 6 

കൃപരും കൃതവര്മ്മാവും രണ്ടു കണ്ണായ് വിളങ്ങിനാര്. 
ഭൂതശര്മ്മന് ക്ഷേമശര്മ്മന് വീര്യവാ൯ കരകാക്ഷനും € 
കലി ംഗസി ംഹളപ്രാചൃശ്ുദ്രാഭീരദശേരുക൪ 
ഹംസപാദര് ശകന്മാരും കാം ബോടജയവനാഘവും ന് 

ദരദന്മാര് ശുരസേനര് മദ്രകേകയരും ഗളേ. 

തേരാനയാളശ്വനിരയോടുമൊത്തു പെരുത്തു പേര് 8 
ഭൂരിശ്രവസ്സമാശ്ശൂല്യന് ബാല്ഫഹീകന് സോമദത്തനും 
വീരരക്ഷഹിണിയുമായ് വലത്തേപ്പങ്കില് നിന്നുതേ. ഒ 

വിന്ദാനുവിന്ദരാവന്തമ്യര് കാം ബോജേന്ദ്രന് സുദക്ഷിണന് 
ഇടത്തേപ്പങ്കിലായ് നിന്നൂ ദ്രോണപുത്രന്െറ മുന്പിവര്. 30 

പിന്നില്ക്കലിംഗരബഷ്യര് പൌ।ണ്ഡര് മാദ്രകര് മാഗധര് 
ഗാന്ധാരശകുനപ്രാച്യപാര്വൃതീയര് വസാതികം 1 

വാലില് വൈകര്ത്തനന് കര്ണ്ണന് മക്കഠം ബന്ധൂക്കളൊത്ത 
നിന്നൂ നാനാനാട്ടുകാരാം പെരുംപടയൊടൊത്തവന്൯. [വന് 
യദ്രഥന് ഭീമരഥര് സമ്പാതീയാജഭന് ജയന് 
ഭൂമിഞ്ജയന് വൃഷന് ക്രാഥന് ശക്തിയേറുന്ന നൈഷധന് 19 

പെരുത്തു ബലമോടൊത്തു ബ്രഹ്മലോകം കൊതിപ്പവര് 
൮ ഹോരസ്സ്സിങ്കലായ് നിനനൂ യുദ്ധദക്ഷിണര് മന്നവർ. 14 

ദ്രോണര നര്മ്മിച്ചൊരാ വൃയൂഹമാനതേരാഴംഹയാന്വിതം 

കാറേറററ കടല്പ്പോലേററം തുള്ളി ക്കാണായി തപ്പെഴേ. 15 

അതില്പ്പക്ഷപ്രപക്ഷത്തില്നിന്നിറങ്ങി രണോത്സൂുകര് 
ഇടിമി ന്നലൊടും വര്ഷക്കാലം കാറുകഠം പോലവേ. 36 

കോലപ്പുണ ഞ്ഞാനയിതക്കേറി നടുക്കു ഭഗദത്തനും 

അതില് ശോഭിച്ചിതുദയസൂര്യന്പോലെ നരേശ്വര! 377 

മാല്ൃദാമങ്ങഠം തൂങ്ങുന്ന വെണ്കൊററക്കുടയൊത്തഹോ 
കൃതൃകായോഗമുടയ വാവില്ച്ചുന്ദ്രന് കണക്കിനേ. 48 

നീലാഞ്ജനക്കുന്നപോലെ ശോഭില്പൂ മത്തവാരണം 

മഹാമേഘങ്ങംം വര്ഷിക്കും പെരുംമല കണക്കിനെ. 39 

നാനാഭൂഷായുധമെഴും പല മന്നവരൊത്തവന്൯ 
വാനോര്ഗണങ്ങളോടൊത്ത ദേവരാജന് കണക്കിനെ. 0 

അതി മാനുഷമാവ്യൂഹമരികഴംക്കതി ദുരജ്ജയയം 
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കണ്ടു ധര്മ്മസു തന് ചൊല്ലീ ധൃഷ്ടദ്യമ“നനൊടിങ്ങനെ: 21 
““ഞാനിന്നീ ബ്രാഹ“മണന്പാട്ടി ലാപ്പെടാപ്പടിയായ” പ്രഭോ! 
പാരാവതാഭാശ്വ', ഭവാന് നീതി യൊലപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. റ? ൧2 

ധൃഷ്ദ്യമ്നന് പറഞ്ഞു 

കിണഞ്ഞാലും ദ്രോണനങ്ങെപ്പിടികൂടിലല സുവ്രത! 
ദ്രോണനെക്കൂട്ടരോടൊത്തു തടുത്തീടുന്നതുണ്ടു ഞാന്. ക്ട് 

ജീവനോടേ ഞാനിരിക്കേ നടുങ്ങീടേണ്ട കാരവ! 

ദ്രോണ നെന്നെജ്ജയിച്ചീടാന് ശക്തനാവില്ലൊരിക്കലും. 24 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നുരച്ചമ്പു തൂകി ക്കൊണ്ടുക്കേറും ദ്ൂപദാത്മജന് 
പാരാവതാഭാശ്വനാശു ദ്രോണ നെപ്പ്ാർത്തടുത്തുതേ. 5 
അനിഷ്ടക്കാഴ“ചയാം ധൃഷ്ടദ്യമ്നനെക്കണ്ടമത്രയില് 
ദ്രോണൻ ക്ഷണത്തി ലങ്ങപ്രഹൃഷ്ടനമ്മെട്ടിലായിതേ. 26 
അവനെക്കണ്ട നിന് പുത്രന് ദുര്മ്മുഖന് ശത്രുകര്ശനന്൯ 

ദ്രോണപ്രിയത്തിന്നു ധൃഷ്ടദ്യമ“നനെത്താന് ഭ൭ടുത്തുതേ. 2ൂ"7 

ആ യുദ്ധം ഘോരബ ഹളമായി ത്തീര്ന്നിതു ഭാരത! 
ശൂരനാകും പാര്ഷരതന്നും ദുര്മ്മുഖന്നും പരസ്ററരം. 28 

ഉടന് പാര്ഷതനവ്പവെയ്ക ദുര്മ്മുഖന്തന്നെ മൂടിയും 

അടപച്ചെയും ശരാഘത്താല്ത്തടുത്തു ദ്രോണനെ ഭൂതം. 9 
തഴുത്തതായ ദ്രോണനെയെന്നടരി ല്ക്കണ്ട നി ന്മകന് 
പല മട്ടമ്പെയ്ക്ു മോഹിപ്പിച്ചു പാഞ്ചാലപൃത്രനെ. ലം 
പോരിലാക്കുരു പാഞ്ചാലവീ രന്മാരേററു നില്ലൃവേ 

ദ്രോണന് പലപടിക്കവ്പെയ്യടച്ചു ധര്മ്മജപ്പട. 31 
കാറേറററു മുററും കാര്കൂട്ടമ ററ ചാന്നും കണക്കിനെ 

ഓരോരിടത്തു ചിതറിച്ചിന്നിപ്പോയ് പാണ്ഡവപ്പട. 82 
തന്നാഠംക്കാരെപ്പുരരെയുമറിയാതായി തങ്ങളില് 

ഉഹം കൊണ്ടും പേരുകേട്ടം നടന നൃപ, സംഗരം. 39 

നല്ല കാഴ്ചയി ലായ ത്തീര്ന്നിതാപ്പോരൊട്ടിടമാത്രമേ 
പിന്നെക്കുമ്പം പിടിച്ചോണമതിര്വിട്ട വിധത്തിലായ. 94. 
ചൂഡാമണി പതക്കം മെയ്ക്കോപ്പു ചട്ടയിവററിലായ” 
ഇവര്ക്കു മിന്നീ തരണീ കിരണപ്രായരശ”മി കഠം. 92 
കൊടിക്കൂറകഠം ചിന്നീട്ടങ്ങാനതേര്തുരഗങ്ങളില് 
വലാകപ്പക്ഷികഠംനിര കോലും കാറിന്െറ കാഴ”ചയായ്. 36 

ആഠംക്കാരാഠംക്കാര്കളെക്കൊന്തൂ ഹയാളിഹയരാജിയെ 
തേരാളി തേരാളി കളെക്കൊമ്പന്മാര് കുംഭിപംക്തിയെ. 37 

1 പാരാവതാഭാശ്വന്- പ്രാവിന്നിറമുള്ള കുതിരകളോടകൂടിയവ൯. 2 

അപ്പഠുഷുന് ... സന്തോഷമാല്പാത്തവന്. 3 തരണി സൂര്യന്. 4 ഹയാളിക 
കമി 2ക്കൂട്ടം. 
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ഉയര്ന കൊടിയുള്ളാനകഠംക്കങ്ങാനകളോട്ട താന് 
പെട്ടെ ന്നുണ്ടായി ബഹളപ്പട പേടിപെടുംപടി. 38 

അവര് തമ്മി ല്ക്കൂട്ടിമുട്ടിയരസിപ്പോരടിക്കവേ 
കൊമ്പുതമ്മില്ക്കൂട്ടിമുട്ടിപ്പുകഞ്ഞുണ്ടായി തീയുമേ. 39 

കൊടി ചിന്നിക്കൊനപുമുട്ടിത്തീ പുറപ്പെട്ടുമാനകഠം 

വാനില് മിന്നല്ക്കൊടിയടിച്ചിടയും കാര് കുണക്കിലായ. 30 

പി ടഞ്ഞുമാര്ത്തും താഴത്തു വീണുമാനകഠം ചിന്നിയയം 

മന്നിടം തിങ്ങി കന്നല്ക്കാര് ചാിന്നിടും വാനു പോലവേ. 41 

ബാണതോമരവര്ഷങ്ങളേ്ുമിക്കുംഭികഠംക്കഹോ 
പ്രഭയത്തില്ഗ”ഘനാരാവം പോലെയുണ്ടായിതാരവം. 32 

തോമരപ്രഹരം കൊണ്ടുമമ്പേററും ചില ദന്തികഠം 

പേടിച്ചു ചിലതേററാന ശബ 'ദാക്കും ദിക്കിലെത്തിതേ. ക്ദ 

കൊമ്പന്മാര് കൊമ്പു കൊണ്ടേററു കുത്തിയോടിക്കുമാനകഠം 

മുടിക്കുംനാളി ലെക്കാറിന്പടിക്കു'ച്ചത്ത !ലാര്ത്തുതേ. 44 

മാററാനഃ കുത്തിപ്പിന്നാക്കം മാററും മററൂക്കനാനകഴം 

ഏററുടച്ചു തോട്ട വെച്ചു കേററി വിട്ടവ പിന്നെയും. 835 

ആനക്കാര് തോമരശരാഘാതംകൊണ്ടാനയാണ്ടവര് 

ആയ്യധം തോട്ടിയും കൈവിട്ടാനമേല്നിന്നു വീണുപോയ, 46 

ആളില്പാതുള്ളാനകള മാര്ത്തുകൊണ്ടങ്ങുമിങ്ങുമേ 
മുറിക്കാര്കഠം3 കണക്കോടിപ്പാഞ്ഞണഞ്ഞിതു തങ്ങളില്. 87 

ആയ്യധം കൈവിട്ടു ചത്തു താഴേ വീണുള്ള വീരരെ 
താങ്ങി ക്കൊണ്ടൊററയാന്ുട്ടും പാഞ്ഞോടീ ചില ദന്തികഠം. 38 

തോമരര്ഷ്ടി* മഴുക്കേററമേററുമേല്പുവയായിയും 

ആര്ത്തി മുത്താരത്താത്തി രക്കിലത്ര വീണിതു ദന്തി കരം. ക 

ചുററും വീഴമവററി ന്റെ മുററും കുന്നൊത്ത മേനികയം 

അലഞ്ഞു വീണടിക്കുമ്പോളലഞ്ഞലറി മന്നിടം. [5] 

ആനക്കാര് കൊന്നുവീഴിച്ച കൊടി ചിന്നീടടമാനകഠം 

ചുററും മലകളെപ്പോലെ ചിന്നിശ്ലോഭിച്ചു മന്നിടം. 94 

ഉളിയവ്വെയ്കഇ തേരാളിവീരര് നെഞ്ഞു പിളര്ന്നവര്. 

ആനക്കാര് തോമരം തോട്ടിയിവ കൈവിട്ട വീണുതേ. ൫2 

ക്രാഞ്ചം പോലാര്ത്തുകൊണ്ട്േററം നാരാചംകൊണ്ട കുംഭികയം 
ചിലതാ സ്വപരോന്മദും ചെയ്തു പാഞ്ഞിതു ചുററുമേ. 53 

3 മുടിക്കും നാളി ലെക്കാറിന് പടിക്കു”. പ്രഭയകാലത്തിലെ മേഷങ്ങളെ 

പ്പോലെ. 2 മറാറാനംം.എതിരാളിയുടെ ആന. 3 മുറിക്കാര്കഠം.. കാര്മേഘ 

ക്കഷണങ്ങഠം.ക്. തോമരര്ഷ്ടി .-- തോമരവും (ഇരുമ്പു പാരുജുഷ്ടി യും (ഇരുവശത്തും 

മുനയുള്ള വാഠം). 5 സ്വപഭരാവര്ദ്ദം ചെയ്തും സ്വപക്ഷീയരേയുംശത്രുപക്ഷീ 

യരേയ്യം ചതച്ചരച്ചുകൊണ്ടു”. 
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തേരാനയശ്വയോധര൪.ക്കുള്ളടത വിണ മുറിഞ്ഞഹോ 

ചോര ചേറാണ്ട മട്ടായി പാരമാദ്ധരണീതലം. 54 

കുംഭീന്ദ്രര് കൊമ്പില്ക്കോര്ത്തേറ്മ്; മഹാരഥരെയപ്പൊഴേ 
ചക്രത്തൊടം ചക്രമററമുള്ള തേരോടുകൂടവേ. ൭൭ 

തേരാളി മാര് പോയ തേര്കളാളില്ലാത്ത ഹയങ്ങളം 

ആനക്കാര് ചത്താനകളം പേടി മൂത്തോടി ചുററുമേ. 56 

പിതാവു മകനെക്കൊന൬ മകനച്ചനെയങ്ങനെ 
യൃദ്ധമിത്ഥം ലഹളയായറിയാരാായി തൊന്നുമേ. "7 

അടിയോളം താന്നുഴനനൂ ചോരച്ചളിയി ലാളകഠം 

കത്തുന്ന കാട്ടുതീ ചൂഴം മാമരങ്ങഠം കണക്കിനെ. 58 
ചോരകൊണ്ട നനഞ്ഞുള്ള വ്വ - കവചങ്ങളും 
കുടയയം കൊടിയും മുററും കാണായീ ചോരയൊക്കവേ* 59 

അശ്വക്കൂടടും തേര്നിരയ്യമായംക്കാരും ചത്തു വിണഹോ 

മൂടി ക്കിടക്കെപ്പലപാടോടി തേരുകഠംധീതെയയം. 0 

ഗജാഘമാകുമൂക്കാര്ന്നു ശവച്ചണ്ടികഠം ചേര്ന്നുമേ 
തേര്നിരച്ചുഴിയും പൂണ്ട ശോഭിച്ചിതു പടക്കടല്. 61 

ജയം നോക്കുന്ന യോധന്മാര് വാഹനത്തോണിയാലതില് 
ഇറങ്ങി മുങ്ങി ക്കാണിച്ചു വൈരവ്യാമോഹമപ്പ്യൊഴേ. 62 

ശരവര്ഷങ്ങളേറേറററം ചിഹ്നമാണ്ടുള്ള യോധരില് 
ആക്കൂട്ടത്തി ല്ക്കേടകന്ന ബോധമങ്ങില്ലൊരുത്തനും. 68 
അപ്രകാരം പേടിയാക്കുമുല്ക്കുടപ്പോര് നടക്കവേ 
ദ്രോണൻ ധര്മ്മജനോടേററു പരന്മാരെ മടക്കിയും. 64 

21. ദ്രോണയയദ്ധം 

സതൃജിത്തു”, ശതാനീകൻ, ദുഡസേനന്, ക്ഷേമവര്മ്മാവു”, വസുദാനന് 

മുതലായി പാണ്ഡവ പക്ഷീയരായ അനേകം വീരന്മാരെ ദ്രോണന് കൊല്ലുന്നു. 

പാണ്ഡവസൈറഡ്യം പിന്തിരിഞ്ഞേടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

യൃധിഷ്കി രനടുത്തെത്തിക്കണ്ടിട്ടാ ദ്രോണനപ്പ്െൊഴേ 

ഉതിര്ത്ത രരവര്ഷത്താലെതി രേററിതു നിര്ഭയം. 1] 

അപ്പോം ധര്മ്മജസൈന്യത്തില് മൂത്തു ഹളുഹളസ്വന.ം. 

സി ംഹമാനത്തലവനോടേള്ലെഗ്ുഗജരവോപമം. 

സ.്യിത്തുടനേ കണ്ടു ശൂരൻ സത്ൃപരാമ്രമന് 

ധര്മ്മജഗ്രഹണം നോക്കും ഗരുദ്രോണരൊടേററുയേ. 

പ 

& * സര്വ്വം രക്തമദൃശൃത” എന്നതിന്മെറ തര്ജ്ജിമയാണിതു”. രക്ത 
ര്ത്ത്ുമായി കാണപ്പെട്ടു എന്നു വിവക്ഷ . 



7 സംശപ്പകവധപര്വ്വം 

പിന്നെയാചാരൃപാഞ്ചാല്യര് പൊരുതാരൂക്കെഴുന്നവര് 
സൈന്യക്ഷോഭം ചെയ്തുകൊണ്ടു ശക്രവൈരോചനോപമര്. 4 
വില്ലാളി സത്ൃയജിത്തപ്പോരം ദ്രോണ നെസ്സറത്യവിക്രമന് 
കൂരമ്പെയ്കു മഹാസ്രത്തിന്പാടവം കാട്ടിയങ്ങനെ. ലി 

അവന്െറ സൂതനെക്കാലകല്പസര്പ്പവി ഷോഗ്രമായ* 
അഞ്ചമ്പെയ്യീടി നാനപ്പോഠം: മയങ്ങി പ്പോയി സാരഥി. € 
പിന്നെപ്പതി പ്പത്തമ്പെയ്താനായവന്െറ ഹയങ്ങളില് 
ചൊടിച്ചു പിന്സൂതരിലും പതിപ്പത്തമ്പു വിട്ടതേ. 7 
വട്ടം ചുററിത്തിരിഞ്ഞിട്ട വട്ടത്തില് സഞ്ചരിപ്പവ൯ 
ശര്രൂജിത്താം ദ്രോണനുടെ കൊടി കണ്ടിച്ചു കോപനന്. ൫ 
അവടെറ ചരിതം പോരില്ക്കണ്ടിട്ടാ ദ്രോണനങ്ങടന് 

മനസ്സകൊണ്ട ചിന്തിച്ചു കാലോചിതമരിന്ദമന്. 9 
മര്മ്മംപാിളര്ക്കും പത്തമ്പ സത്ൃജിത്തി നെയങ്ങുട൯ 

അവറ്റ വില്ലൂമമ്പും താനദഠുത്തെയ്തീടിനാന് ഗുരു. 10 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തി പ്രതാപമിയലുന്നവന് 

ദ്രോണനെക്കങ്കപത്രങ്ങഠം മുപ്പതെയ്യീടിനാന് നൃപ! 11 

ദ്രോണനെസ്സ്റത്ൃയജിത്തുക്കില് ഗ്രസക്കുംപാടു കണ്ടുടന് 
ആര്ത്തു പാണ്ഡവരെന്നല്ല വ്ന്്രം വീശീ നരേശ്വര! 12 

വൃകന് ചൊടിച്ചു നേരിട്ടു മാറത്തായര്വ്ൃവതമ്പുകഠം 
എയ് രൂ ദ്രോണനെയുക്കുള്ളോനതൊരല്ഭതമായിതേ. 13 
ശരവര്ഷം കൊണ്ട മൂടപ്പെടും ദ്രോണന് മഹാരഥന് 
ചൊടിച്ചു കണ്ണുരുട്ടി ക്കൊണ്ടുക്കനൂക്കൊന്നു കാട്ടിനാന്. ക. 

സതൃജിത്തിന്െറയും വില്ല വ൮ൃകന്റ്റേയുമറുത്തുടന് 

ദ്രോണനാറമവ്വെയ്ക കൌന്നൂ വൃകവെസ്സ്റാശ്വസൂതനെ. 35 
സ.തൃജിത്തുക്ക ക്രടന്ന വേഴാ വില്ലെൊണന്നെടുത്തുടന് 
സൂ മാശ്വകേതുസ ഫിരമെയ് രൂ ദ്രോണനെയമ്പുകരം. 16 

ദ്രോണൻ പൊറ്ത്തീലടരില്പ്പാഞ്ചാലന് ചെണ്ട പീഡനം 
ഉടനായവനെക്കൊല്വാന് തുടരന്നമ്പുകഠം തുകിനാ൯്. 17 
അശ്വങ്ങഠം വില്ലിടി കൊടി പി൯പുറം സൂതരേയയമേ 
ദ്രോണന് വര്ഷിച്ചിതുടനേ ശരപര്ഷമസംഖ്യമേ. 18 

വീണ്ടും വീണ്ടും വില്പറത്തു തള്ളീടുന്നുണ്ടതെങ്കിലും 

പാഞ്ചാല്യന് പരമാസ്സ്രജഞ൯ പൊരുതീ ദ്രോണധനാടഹോ. 19 
വന് പോരില്സ്സുതൃജി ത്തേററമുയരുന്നതു കണ്ടവന് 

അര്ദ്ധചന്ദ്രം കൊണ്ടു വന്പുള്ളവന്്റെറെ തല കൊയ്കുതേ. 0 
പാഞ്ചാല്ൃയരി രഅത്തലവനാമാത്തേരാളി മരിച്ചതില് 
പായ്യമശ്വങ്ങകളാല് ദ്രോണപാര്ശ്വാല് പിന്വാങ്ങി ധരമ്മജന്. 

നി % സൂതാ.രവകേതുസഹിതം -- തേരാളി, കുതിര, കൊടിമരം എന്നിവ 

യോടുക്കൂടി. 



ദ്രോണയുദ്ധം 

പാഞ്ചാല മത്സ്യ കാരൂഷ ചേദി കോസല സ്യഞ്ജയര് 
യുധിഷ്യിരനെ രക്ഷിപ്പാന് ദ്രോണരോടേററു ഹൃഷ്ടരായ്. ക 
ധര്മ്മജഗ്ര ഹണത്തി നന്നായ് ശത്രുസംഹാരിയാം ഗുരു 
പഞ്ഞിക്കൂട്ടം തീകണക്കാപ്പടക്കൂട്ടമൊടുക്കിനാ൯. ടി 

കണ്ട സൈന്യങ്ങളെ ദ്രോണൻ വീണ്ടും ചൃുട്ടപൊടിക്കവേ 

ശതാനീകൻ ചെന്നെതിര്ത്തു മത്ധ്യരാജന്െറ സോദരന്. 24 
ചാണ്ക്കുവെച്ചു സുര്യാംശുവൊക്കുമാറു ശരങ്ങളെ 
സൂതാശ്വയുക്തനാം ദ്രോണൻ തങ്കലെയ്യാര്ത്തി തായവന്. [71] 

ക്രൂരകര്മ്മത്തര് നേര്പ്പെട്ട ദുഷ”കരക്രിയ നോക്കുവോന് 

പോരാളി ദ്രോണനിലവന് ശര്വ്രാാതങ്ങഠം തുകിനാന്. 26 
അലറീട്ടമവന്നുള്ള കുണ്ഡലം ചാര്ത്തിടും മുഖം 

കത്തിയന്വെയ്ക്ക കണ്ടിച്ചു ദ്രോണന്, പാഞ്ഞോടി മാത്സ്യരും .27 

മത്സ്യരേ വെന്നു കാരൂഷ ചേദി കേകയരേയുമേ 

ജയിച്ചു പാണ്ഡു പാഞ്ചാല സ്യഞ്ജയന്മാരെയും ഗുരു. ൧൫ 

ചൊടിച്ചു കാടു തീപോലെ പടയെച്ചുട്ടിടംപടി 
വീരനാം രക് മരഥനെക്കണ്ട കമ്പിച്ചു സ്ൃയഞ്ജയന്. ക 

ആശുകാരിയവന് മുഖ്യചാപമിട്ടങ്ങലച്ചുടന് 

ശത്രുസംഘം മുടിക്കുമ്പോളെങ്ങും കേഴംക്കായി ഞാണൊലി. 30 

തേര് കാലാളാന കുതിര ഗജ സാദി രഥീന്ദ്രരെ 
കൊല്ല ദ്രോണരൂക്കിട്ട വിട്ട രാദ്രശരോല്ക്കരം. 81 

ചുഴലിക്കാറേറററിരമ്പും മഴക്കാറശ”മവൃഷ്ടിയെ 

ചൊരിയും പോലെ വര്ഷിച്ചു പരര്ക്കു ഭയമേകിനാന്. 32 

പടയങ്ങുടയും വണ്ണും നടന്നൂ ദിക്കി ലൊക്കയും 

ശക്തന് ശുൂരന് മഹേഷ്വാസന് മിത്രങ്ങഠംക്കഭയപ്രദന്. 63 

ഭിക്കിലൊട്ടക്കു കാണായീ ശക്തനാം ദ്രോണരതന്നുടെ 
പൊന്നുകെട്ടിച്ചുള്ള വില്ല കാറില് മിന്നല് കണക്കിനെ. 34 

സംഗരത്തില്സ്സറഞ്ചരിക്കുമവന്്ററ കൊടിഭല ക്ഷണം 

ശോഭിക്കും വേദി കാണായ ഹിമാദ്രിശിഖരാഭയില്. 36 

ദ്രോണൻ പാണ്ഡവസൈന്ൃയത്തി ല്ച്ചെയ” തൂ കദനമേററവും 

ദേവാസുരര്തൊഴും വിഷ്ണു ദൈ നൃയസൈനൃയത്തിലാംവിധം. 

ശൂരന് ശക്തന് സത്യവാദി പ്രാജ്ഞന് സത്ൃപരാക്രമന് 
മഹാനുഭാവന് പ്രളയഘോരം ഭീരു ഭയങ്കരം 97 

ധ്വജവര്മ്മച്ചുഴിയൊടും മര്ത്തൃകൂലമണുപ്പതായ 

ഗജവാജിഗ്രാഹമാണ്ടും വാഠംമീ നാര്ന്നും ദുരാസദം, 38 

വീ രാസ്ഥി ല്രരലാര്ന്നുഗ്രം ഭേരീമുരജമാമയായ 
പരിശപ്പവമാര്ന്നുഗ്രം മുടിച്ചണ്ടി കലരന്നുമേ, 39 

ശരാഘവും വില്പലയും കരത്തളിരുമൊത്തഹോ 

78 
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പോരക്കളത്തി ജംലൊഴുകിക്കുരുസൃ ഞ്ജയഹാരിയായ', 40 
നരശീര്ഷപ്പാറ പിന്നെത്തുട മത്സ്യം ഗദോഡുപം! 
തലപ്പാവു നുരക്കൂട്ടം കടല്പാമ്പം കലര്ന്നുമേ, 41 

വീരാപഹഠാരിയായ മാംസച്ചോരച്ചേറു കലങ്ങിയും$ 
ആനഗ്രാഹം കേതുവ്ൃവക്ഷമൊത്തു മന്നോര്കളാണ്ടുമേ, 42 

ക്രൂരം ശരീരച്ചങ്ങാടമശ്വനക്രം ദുരന്തമായ 

അന്തകാന്തത്തെത്തുവതായ ദ്രോണന് പുഴയൊഴുക്കിനാന്. 33 

ക്രവ്യാദജാലം വന്നേററും കുറുക്കന് നാഷ്ക്കുഠം കൂടിയും 
മഹാരദദ്രപിശാചുക്കഠം മുററും സേവിച്ചുമങ്ങനെ. 44 

ആത്തേരാളി വരന് കാലന്മട്ടു സൈന്യം ചുടുമ്പൊഴേ 
ചുററും ദ്രോണനെറ നേര്ക്കേററൂ കുന്തീ പുത്രന് തുടങ്ങിയോര്. 35 

ആശ്ശരൂരരെല്ലാമൊന്നിച്ചാ ദ്രോണന്തന്നെച്ചുഴന്നുതേ 
ലോകമംശുക്കളാല്ത്തപ്യമാക്കുമര്ക്കനെയാംവിധം. 36 

ആശ “ശൂരധാനുഷ-കനെയങ്ങാത്തായുധര് ഭവല്ബഭടര് 

രാജാക്കഠം രാജസുതരും ചുററും നിന്നു തുണച്ചുതേ. 47 

ശിഖണ്ഡി ദ്രോണനെയുടന് മൊട്ടുഴി ഞ്ഞഞ്ചു സായകം 
ക്യത്രധര്മ്മാവുമി രുപതഞ്ചമ്പു വസുദാനനും 48 

മൂന്നമ്പങ്ങുത്തമാജസ്സ മഞ്ചമ്പാ ക്ഷത്രദേവനും 
൬൮ ബാണം സാതൃകിയും യുധാമന്യവമമെട്ടടന് 43 

യൃധിഷ്യിരന് പന്തിരണ്ടുമെയ തൂ ദ്രോണനെയമ്പുകഠം 

ധൃഷ്ടദ്യുമ്നന് പത്തുമപ്പോം മൂന്നമ്പാച്ചേകിതാനനും. 60 
അപ്പോം ദ്രോണൻ സതൃസന്ധന് മത്തഹസ്തി കണക്കിനെ 
തേരക്കൂട്ടത്തില്ച്ചെന്നു കേറിദ്ൃൃഡസേനനെ വീഴ ത്തി നാന്. 51 

പിന്നീട നിര്്ഭയമെതിര്ത്തെയ്തിടും ക്ഷേമരാജനെ 

ഒന്പതമ്പെയ്ത തേര്ത്തട്ടില്നിന്നവന് ചത്തു വ'ണപോയ. 54 
പടയ്കൂ നടടവല്ക്കേറിദ്ദിക്കി ലൊക്കച്ചരിപ്പവന് 
രക്ഷിതാവായി തനൃര്ക്കു രക്ഷ്യനായി ല്ലൊരുത്തനും. 38 

ശിഖണ്ഡിയെെപ്പന്തി രണ്ടുത്തമാജസ്സിനെ വിംശതി 
ഉളിയവമ്വെയ്യന്തകന്െറ വീടേററീ വസുദാനനെ. ൭4. 
ക്ഷേമവരമ്മാവിലങ്ങെണ്പതിരുപത്താര് സുദക്ഷിണേ 

തേര്ത്തട്ടില് നിന്നു വീഴിച്ചു ഭല്പത്താല് ക്ഷത്രദേവനെ. 2 

യധാമനൃയവിലര്വ്വത്തിനാലു മുപ്പതു മാധവേ 
ഏയ് രൂ രുക”മരഥന് പാഞ്ഞു ചെന്നെത്തീ ധര്മ്മജാന്തികേ. 56 

ഗുരുപാര്ശ്വാല്ദ്ധര്മ്മപുത്രനങ്ങടന് നൃുപസത്തമന് 

പായുമശ്വങ്ങളാല് വാങ്ങ' പാഞ്ചാലൃയന൯ ചെന്നു കേറിനാന്. 57 

3 ഗദോഡുപം -- ഗദയാകന്ന പൊങ്ങുതടിയോടു കൂടിയതു". 2 അന്തകാതേ 

ത്തു” ---യമന്െറ സമീപത്തില്. 



ദ്രോത്നയുദ്ധം 7? 

വില്ല സൂതന് കുതിരയൊത്തവനെ ദ്രോണനെയ്കുതേ 
പാര്ത്തട്ടിലായവന് വീ൬ആ വാനില്നിന്നുഡുപോലവേ ൭8 

പാഞ്ചാലകീര്ത്തി കൂട്ടന്ന രാജപുത്രന് മരില്പതില് 
ദ്രോണനെക്കൊല്പ കൊല്ലെന്നായുണ്ടായീ ശബ ”ദമേററവും. 59 

ഏററം ചൊടിച്ചാപ്പാഞ്ചാല മത്സ്യ കേകയരേയ്യമേ 

ഇളക്കീ ശക്തനാപ്പാണ്ഡുസൃ ഞ്ജയന്മാരെയയം ഗുരു. 60 

ശൈനേയനാച്ചേകിതാനന് ധ്ൃഷ്ടദ്യമ“നന് ശിഖണ്ഡിയും 
വാര്ദ്ധക്ഷേമീ ചൈത്രസേനി സേനാവിന്ദു സുവര്ച്ചനും 61 

ഇരുവരും മററു പലരു മായ നാനാമഹീശരെ 
ഒക്കജജയിച്ചിതാ ദ്രോണന് കുരുക്കഠം ചുഴലുന്നവന്. 62) 

നിന്നാഠംക്കാരോ മഹാരാജ, വന്പോരില്ജ്ജയമാണ്ടവര് 

ചുററും പാഞ്ഞോടിടും പാണ്ഡുഭടരെക്കൊന്നിതാ രണേ. 63 

ചുററുമിന്ദ്രന് കൊന്നൊടുക്കും ദൈത്യരെപ്പോലെയായവര് 

ഇളകീ മത്സ്യ പാഞ്ചാല കേകയന്മാര്കഠം ഭാരത! 64൭ 

22. ദ്രോണയദ്ധം 

ദ്രോണണ്െറ ശരവര്ഷം കൊണ്ടു പാണ്ഡവപ്പട ചിന്നിച്ചിതറുന്നതുൂ കണ്ടു 

ദുര്യോധനന് സന്തോഷിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന” ഭീമന് പോര്ക്കുളത്തിലെയത്തുന്മ , 
ഉടനേ ദ്രോണരക്ഷജ്മൂ് എത്തിയില്ലെങ്കില് ആപത്തു പിണഞ്ഞേക്കമമെന്നു കര് 
ണ്ണന് പറഞ്ഞതു കേട്ട് ദുര്യോധനനും സഹോദരന്മാരും ദ്രോണ ന്െറ സമീപം 
പാഞ്ഞെത്തുന്ന. 

ധദൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ഭാരദവാജന് പാണ്ഡവരെപ്പഠഞ്ചാലരെയുമാ കവേ 

പെരു ംപോരിലുടച്ചാറേ മററാരാനുമെതിര്ത്തുവോ? ി 
ക്ഷത്രിയര്ക്കു യശസ്സ്സേകു വൊന്നായ” ഭീരുക്കഠം വിട്ടതായ * 
പുരുഷര്ഷഭരേററാരൃമതി പോരിലിയന്നവന് രി 
ഒരാണുമുണ്ടായില്ലെന്നോ ദ്രോണനെക്കണ്ടെതി ര്ക്കുവാന് 
മത്തദ്വിപത്തെപ്പോലേയും ജംഭിച്ച പുലിപോലെയും, 3 

പോരില് പ്രാണന് പോക്കിയേല്ലും സജ്ജനാംചി ത്രയോധിയെ 

വില്ലാളി പുരുഷവ്യാ॥ഘനരി ഭീഷണമുര്ത്തിയെ ട് 

കൃതജ്ഞനെസ്സ്റത്യവാനെദ്ദുര്യോധനഹിതാര്ത്ഥിയെ 
ശൂരനെ ദ്രോണനെസ്സ്സൈന്യമദ്ധോയ നില്പതു കണ്ടുടന് ൭ 

ഏതു വീരര് തിരിച്ചേററിതതു ചൊല്ലുക സഞ്ജയ! 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പോമില് ദ്രോണന്െറെറയമ്പവേററങ്ങി ഉകിക്കണ്ടുകൊണ്ടഹേം 

പാണ്ഡു കേകയ പാഞ്ചാല മത്സ്യസ്ധൃഞ്ജയയോധരെ 0 



78 സംശപൃകവധപര്വും 

ദ്രോണനൂക്കോടെയ്ക്കു വിടടം സായകായഘത്തിനാല് ദ്ൂരതം 

സിന്ധുവിണ്െറ ജലാഘത്താല്ലെറലിക്കും നാക്കഠം!/പോലവേ 

കാരവന്മാരാര്ത്തുകൊണ്ടം വാദൃയഘേറഷം മുഴക്കിയയം 

തേരാനയാളകളമായ” വളഞ്ഞു. ചെന്നു ചുററുമേ. 8 

അവരെക്കണ്ടു സൈന്യത്തില് സ്വജനം ചേര്ന്നെഴം നൃപന് 

ദുര്യോധനന് കര്ണ്ണനോടു നന്ദ്യഠ സസ്മിതമോതിനാന്. ] 

ഭുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണ, നോക്കൂ ദ്രോണബാണമേററു ചിന്നുന്നു സോമകര് 

സിംഹം ചിന്നിച്ചിടം കാട്ടമൃഗക്കുട്ടം കണക്കിനെ. 10 

ഇവര് മേലാല്പ്പ്പോരിനുന്നുകില്ലെന്നായ്്കുരുതുന്നു ഞാന് 

വൃക്ഷങ്ങളെക്കാററുപോചെ ഭഞ്ജിച്ചിതി൨രെഗ് ഗുരു. 11 
മഹാത്മാവാം രക്മരഥനമ്പെയ്യാര്ത്തിപ്പെടുത്തുവോര് 
പലപാട്ടം പാഞ്ഞിടുന്നിര ങ്ങുമിങ്ങമുലഞ്ഞഹോ. 12 

കുരുക്കളും മഹാത്മാവാം ദ്രോണരും ചുററുമേററവര് 

കാട്ടതീചുഴലും കൊമ്പന്മാര കണക്കായി മററുപേര്. 13 

കടന്നലുകളേറേറാണം ദ്രോണബാണങ്ങളേററവര് 
തമ്മില് മുട്ടിയലഷ്ക്കൂനനൂു പാഞ്ഞുപോയീട്ടമീയിവര്. 14 

ഇതാ ഭീമന് ചൊടിച്ചേററം പാണ്ഡുസ്യ ഞ്ജയര് വിട്ടവര് 
എന് ഭടന്മാര് ചുററുമേററാന് കര്ണ്ണ, നന്ദി തരുന്നു മേ. 25 
ലോകം ദ്രോണമയം കാണുന്നുണ്ടീ ദുര്മ്മതി നിശ്ചയം 

ജീവനും രാജ്യവും കാംക്ഷിപ്പീലിപ്പോടംപ്പ൦ണ്ഡുന നദനന്൯. 16 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

ജീവനോടെ യൊഴിക്കില്പാ പോരില്നിന്നീ മഹാഭജന് 
ഈസ്സ്റിംഹനാദങ്ങളെയും സഹിക്കാ പുരുഷര്ഷഭന്. 17 
ഭഞ്ജിക്കാ പോരിലീപ്പ:ണ്ഡുപുത്രരെന്നാണു മന്മതം 

ശൂരന്മാരൂക്കുടയ വര്ര്ജ്ഞര് സമരോദഭ്ധതര്. 18 

വിഷാഗ്നിദയൂതസംക്കലേശംഃ വനവാസവുമീയിവര് 
സൂരിക്കും പാണ്ഡുപുത്രന്മാരൊഴിക്കാ പോരില് നിശ്ചയം. 19 

തിരിച്ചല്ലോ മഹാബാഹുവോജസ്റസ്സേവം ൮ കോദര൯ 
വന് തേരാളികളില്ക്കേമന്മാരെ നോക്കി വധിച്ചിടും. 29 

വാഴം വേല് വില്ലാന കുതിര തേരാളിവയുറച്ച൨_ന് 

ഇരിമ്പി൯ മടി കൊണ്ടിട്ടു കൂട്ടമായി വധിച്ചിടും. 21 
അവനെപ്പിന്തുടരന്നല്ലോ ശൈനേയാദി മഹാരഥര് 

പാണ്ഡു കേകയ പാഞ്ചാല മത്സധ്യന്മാര്കളശേഷവും. 22 
ശരന്മാരൂക്കുടയവര് വിക്രമിക്കും മഹാരഥര് 

! 1 നരക്കഠം-തോണികടം 2 വിഷാഗ്നി ദയൂതസം ക്ലേശം വിഷം കൊടു ക്കല്, അരക്കില്ലം ചുടല്, കള്ളചുതത് എന്നിവകൊണ്ടനുഭവിച്ച വര്ഭ്ധിച്ച ൫൭: പം 
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വിശേഷിച്ചും ചൊടിച്ചോരു ഭീമന് ചൊല്ലി വിടുന്നവര്. 23 

ദ്രോണന്ററ നേര്ക്കുതാനെത്ത ചുററുമേ കരുപുംഗവര് 

ഭീമനെത്തന്നെ ചുഴലെയര്ക്കനെക്കാര്കടം പോലവേ. 24 

ഇവരൊന്നിച്ചു കൂടിട്ട പീഡിപ്പിക്കും വ്രതീന്ദ്രനെ* 
സുക്ഷി ക്കാഞ്ഞാല്ച്ചാക്കിനെത്തും പാററ ദീപം കണക്കിനെ, 

ശങ്കയില്പാ കൃതാസ്ത്രന്മാര് പോരിങ്കല്പ്പെൊരുവോരിവര് 
പെരുത്തു ഭാരമാണിന്നീബ'ഭാരദ്വാജനില് വെച്ചതും. 
നമുക്കു വേഗം പോകേണം ദ്രോണാചാര്യനെഴന്നിടം 

26 

കോകുങ്ങഠം പാമ്പിനെപ്പോലെ യതവ്രതനെ വീഴ്ത്തൊലാ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണുന്െറയാ വാക്കു കേട്ട ദുര്യോധനനരാധിപന് 
അനുജന്മാരുമൊന്നിച്ചു ചെന ദ്രേ ണാന്തികം നൃപ! 
അവിഭദെഗ് ഘോഷമായ ത്തീ ൪.൯൬ആ ദ്രോണസൈന്യം മുടിക്കു 

28 

നാനാനിറക്കുതിരകളള്ള പാണ്ഡവരേററതില്. [വാന് 

23 ഹയധ്വജാദികഥനം 

ധടൃതരാഷ്ടന് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചു” സഞ്ജയന്, പാണ്ഡവരുടെയും 
അവരുടെ പക്ഷത്തില്പ്പെട്ട മററു രാജാക്കന്മാരുടെയ്യം രഥം, കുതിരകരം, വില്ലു 

മുതലാവയുടെ പ്രത്യേകലക്ഷണങ്ങഠം വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു കേയംപ്പിക്കുന്നു. 

ധൃതരാഷ്യന് പറഞ്ഞു 

ഏവര്ക്കുമുള്ള തേരിന്റെ ചിഹ്നം ചൊല്ലുക സഞ്ജയ! 
ദ്രോണനോട ചൊടിച്ചേററുവല്ലോ ഭ"മന് തൂടങ്ങി യാര്. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ട്ടുക്ഷവര്ണ്ണാശ്വനായോരു ഭീമനേല്പതു കണ്ടടന് 
ശൂരന് തിരിച്ചു ശൈനേയന് വെള്ളക്കുതി രയയള്ളവന്. 

സാരംഗാശ്വങ്ങളടയ യുധാമന്യവുമ ങ്ങനെ 
ദോണന്െറ തേരു നോക്കീട്ട ചൊടിച്ചേററു ദുര:സദന്. 

മാടപ്രാവിന്നിറംകോലും പെന്നണിഞ്ഞ ഹയങ്ങളാല് 
പാഞ്ചാലരാജന്െറ മകന് ധദുഷ്ദൃയമ്“നന് തിരിച്ചതേ. 
അച്ഛന്നു രക്ഷയായിട്ടാ ക്ഷത്രധര്മ്മന് യതവ്രര ന് 

ഇവന്നു ജയമിച്ചിച്ചു തിരിച്ചു ശോണവാഹനന്. 

പൊയ ത്താര്നി റമെഴും മല്പി കാക്ഷാശ്വങ്ങളൊടൊത്തവ൯ 
രിഖണ്ഡിജന് ക്ഷത്രദേവ൯ന് താനേ സത്വരമെത്തിനാന്. 
തത്തനേരനിറമൊത്തുള്ള നല്പ കാംബോജവാജികം 

& പ്ൃതര്ന്ദ്രന് . ദ്രോണൻ. 
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വേഗം നകുലനെക്കൊണ്ടചെ൬ നിന്നുടെ സേനയില്. 

വഹിച്ചിതുത്തമാജസ്സെ മേഘവര്ണ്ണങ്ങളള്ളവ 

ദുര്ദ്ധര്ഷന് ദ്രോണരോടേററ ചൊടിക്കെപ്പോരില് മന്നവ! 

തത്തിരിപ്പുടഠംനി റം കോലും വായയവേഗങ്ങാം വാജികഠം 

വഹിച്ചു ബഹളപ്പോരില് വില്ലേനത്തും സഹദേവനെ. 

കൊമ്പിനൊത്തും വാല് കറുത്തും ധര്മ്മരാജനരേന്ദ്രനെ 
വഹിച്ചൂ വായുയവേഗത്തിലുക്കിയന്നുള്ള വാജി കഠം. 

പൊന്നിന് മെയ്ചച്ചട്ടയടയ വായയുവേഗഹയങ്ങളാല് 
ചുററും നിരന്നൊത്തുചേനന൬ സൈന്യം ധര്മ്മതനൂജനെ, 

നൃപന്്റ പിന്പുറം ചെന പാഞ്ചാല്യന് ദൂപദന് പ്രള 
അവരെല്ലാം രക്ഷയ്യള്ളോന് പൊന്നിന്ചട്ടയണിഞ്ഞവന്. 

ഒച്ചയൊക്കുസ്സഹിക്കുന്ന മിന്നലൊക്കും ഹയങ്ങളാല് 

രാജമദ്ധ്ൃത്തില് വില്പാളി ഭയം കൂടാതെ കേറിനാന്. 

വിരാടനായതി ല്പ്പിന്നെ മഹാരഥരൊടൊത്തവന് 
ശിഖണ്ഡി കേകയന്മാരും ധൃഷ്ടകേതുവുമങ്ങനെ. 

സ്വന്തം സൈന്യങ്ങളോടൊത്തു തുണച്ചൂ മത്ധ്യരാജനെ 
പാച്ചോററിപ്പൂനിറംകോലും പൊന്നണിഞ്ഞള്ള വാജികഠം 

വഹിച്ചുകൊണ്ടു ശോഭിച്ചു ശത്രുജിത്തായ മത്സ്യനെ. 
മഞ്ഞളിന്നി റമുള്ളോരു പൊന്നണിഞ്ഞുള്ള വാജികഠം 
വഹിച്ചിതേററം വേഗത്തില് വിരാടന്നുടെ പുത്രനെ 

കേകയ്ഭ്രാതാക്കളൈവരിന്ദ്രഗോപനിഭാശ്വരാം. 

പൊന്നിറം പുണ്ടിടുമവര് ചുവന്ന കൊടി യയള്ളവര് 
പൊന്മാലയുടംയോരൊക്കശ”ശൂരമ്പാര് യുദ്ധകോവിദര്. 

മഴപെയ്യും കാര്കണക്കെക്കാണായിീ ചട്ടയിട്ടവര് 

ആമപാത്രനിഭാശ്വങ്ങളുമി തരജസ്സിനേ രണേ. 

കൊമ്പിന൯്നിറത്തിലശ്വങ്ങഠം വഹിച്ചിതു ശിഖണ്ഡിയെ 
പന്തീരായിരമവൃവണ്ണും പാഞ്ചാലന്മാര് മഹഠരഥര്; 
അതിലാറായിരം പേര്കഠം പിന്തുണച്ചു ശിഖണ്ഡിയെ. 
നസി ംഹനായ ശിശുപാലന്െറ പുത്രനെ മന്നവ! 

തുളളിച്ചാടന്ന സാരംഗശബളാശ്വങ്ങളേന്തിതേ. 

ചേദി നാഥന് പുരുബലമുള്ളോനാം ധൃഷ്ടകേതുവും 

കാം ബേജശബളാശ്വങ്ങളൊത്തെതിര്ത്തിതു ദുരജ്ജയന്. 
ബ്ബ ഹല്ക്ഷത്ര൯ കേകയനെസ്സകുമാരങ്ങഠം വാജികഠം 

പഞ്ഞിപ്പുകനിറംകോലും സൈന്ധവങ്ങാം വഹിച്ചുതേ. 

മില്ലി കാക്ഷം പത്മ ര്ണ്ണമൊക്കും ബാല്ഹീകവാജികഠം 
ശരന് ശിഖണ്ഡിസുതനെ വഹിച്ചു ക്ഷത്രദേവനെ. 

പൊന൯കോപ്പണ ഞ്ഞുള്ള പട്ടനൂല് നിറം പൂണ്ട വാജി കടം 
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സേനാബാിന്ദുവി നെപ്പോരില് വഹിച്ചു വൈരിഘാതിയെ. 
ക്രഞ്ചവര്ണ്ണങ്ങളായുള്ള നല്പശ്വങ്ങഠം വഹിച്ചുതേ 26 

യുവാവു) സുഭഗന് ശരനാകും കാശീശപൃത്രനെ. 

കണ്ഠം കറുത്തുടല് ൨െളത്തവയാ പ്രതിവിന്ധ,നെ 27 

സൂതന്നിണങ്ങമശ്വങ്ങഠം വഹിച്ചൂ രാജപുത്രനെ. 

സോമാല്പ്പാര്ത്ഥന് നേടിയോരു സുതസോമകുമാരനെ 28 

ഉഴുന്നിന്പുനിറംകോലും നലശ്വങ്ങഠം വഫിച്ചുതേ. 

സഹസ്രസോമപ്രതിമന് പിറനന്തൂ 

കുരുക്കഠം വാഴ “വോരുദയേന്ദുനാട്ടില് 

അതില് ഖ്യാതന് സോമസംക്രന്ദരഭ്ധോയ 
തന്മൂലമായ" സുതസോമാഭിധാനന്. 29 

ശതാനീകൻ നാകുലിയെപ്പയന്പുവൊത്ത വാജികഠം 
തരുണാദി തൃയവര്ണ്ണുങ്ങഠം വഹിച്ചു ശരാഘ്യവീരനെ. 30 

പൊന്നിന് കടിഞ്ഞാണുമായി മയില്ലണനി റങ്ങളായ” 
വഹിച്ചു ദ്രപദീ സുനു ശ്രുതകര്മ്മനെ വാജികഠം. 31 

ശ്രുതജ്ഞന് ദ്രപദീ പുത്രന് ശ്രുതകീര്ത്തിയെയാഹവേ 
വഹിച്ചു പാര്ത്ഥസമനെച്ചാഷ*പത്രാഭവാജികഠം. 32 

കൃഷ്ണാര്ജ് ജൂനന്മാരുടയ മുക്കാലും ഗുണമുള്ളവന് 
അഭി മന്യകുമാരന് താന് മഞ്ഞക്കുതിരയുള്ളവന്. 938 

ധാര്ത്തരാഷ്ട്രരെ വിട്ടൊററഷ്ക്കാപ്പണ്ഡവരൊടൊത്തവന് 
വന്പന് യുയയത്സുവേ വ൯പിച്ചുള്ളശ്വങ്ങഠം വഹിച്ചുതേം, ൫4 

പഞ്ഞിക്കെട്ടൊക്കുമശ്വങ്ങഠം വൃദ്ധക്ഷേമജവീരനെ 

വഹിച്ചു ബ ഹളപ്പോരില് നന്ദിയില് പൊന്നണിങ്ങവ. 90 

കരിങ്കാലും പൊന്നി റത്തിലുള്ള ചട്ടയയമുള്ളവ 

സൂതന്നി ണങ്ങുമശ്വങ്ങഠം സംചിത്തിയെ വഹിച്ചുതേ. 36 

പുറത്തു പൊന്നിറമെഴും പട്ടനൂലൊത്ത വാജി കഠം 

പൊന്മാല ചാര്ത്തുമശ്വങ്ങഠം വഹിച്ചു ശ്രേണിമാനെയും. 37 

അസ്്രസാരധനുര്വ്വേദബ്രാഹ” മവേദവിദഗ്ദ്ധനെ 
വഹിച്ചു സത്ൃധ്യതിയെച്ചുവപ്പേറുന്ന വാജികഠം. 38 

ദ്രോണ൯ന്തനി ക്കൊരിരയാം പാഞ്ചാലന് പടനാഥനെ 

ധരഷ്ൂദ്യുമ“നയങ്ങേന്തീ മാടപ്രാവൊത്ത വാജികഠം. 39 

അവന്പിന്പേ സത്ൃധ്ുതി സരചിത്തി രണദുര്മ്മദന് 
ശ്രേണീരാന് വസുദാനന്താന് വിഭളകാശ്ൃന്െറ പുത്രനും, 40 

വേഗമേറും പൊന്നണിഞ്ഞ കഷാംബോജോശ്വങ്ങളൊത്തവര് 
രേത്ൂുസൈന്യം ന്ജുക്ക്ടം യമവൈശൂുവണോപമര് 41 

 ചാഷം - കാട്ടകാക്ക 
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പ്രഭദ്രകന്മാര് കാംബോജരാറായിരമുദായുധര് 
നാനാവര്ണ്ണാശ്വമുടയോര് പൊന്നണിക്കൊടിയുള്ളവര് 2, 
പില്ുലച്ചിട്ടമ്പതുകിശ്ശത്രുക്കളെയി ളക്കുവോര് 
ഒപ്പം മരിപ്പാനുന്നിപ്പോയ” ധൃഷ്ടദ്യമ“നന്റെറ പിന്പുറം. 43 

ബഭ്ഭുകരശേയ'വര്ണ്ണുങ്ങഠം പൊന്നി ന്മാലയണിഞ്ഞവ 
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ഹയധ്വദാദികഥനം 83 
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1 പടച്ചരഹന്താവു*. പടച്ചരം എന്ന ദേശത്തിലെ രാജാവി ൭൩ കൊന്നവന് 
2 കുക്കുടാണ്ഡങ്ങാം....: കക്ക ഠണ്ഡാഭാ:" എന്ന അശ്വവി ശേഷണ പദത്തിന്െറ 
൨. രിഭാഷ “ കേഴയിമുട്ടപേഠലെ വെളുത്ത എന്നാണു” മുലപദത്തിന്െറഅര്ത്ഥം, 



സംശഹകവധപര്വ്വം 

പല വര്ണ്ണത്തിലശ്വങ്ങളൊത്തു വേറേ പ്രഭദ്രകര് 
തിരിച്ചു പേരിനായിട്ടു സുരാകാരര് പെരുത്തു പേര്. 

സന്നദ്ധന്മാര് ഭീമനോട്ടം ചേര്ന്നു പൊന് കൊടിയയള്ളവര് 

കാണായ ശക്രനോടൊത്ത വാനോര്മട്ടില് നരേശ്വര! 

ആക്കൂട്ടത്തില് മികച്ചേററം ധ്ൃഷ്യന്ദ്ൃയമ "നന് വിളങ്ങിനാന്; 

എല്ലാസ്റ്സൈന്യത്തിലും മേലേ ഭാരദ്വാജന് വിളങ്ങിനാന്൯, 

ഏററം മിന്നിയവന്നുള്ള കൃഷ്ണാജിനമെഴും ധ്വജം 

ശുഭമാമ്മാറ വിലസും പൊന്നും കിണ്ടി മഹീപതേ! 

വിളങ്ങീടുമ്മാറു കണ്ടേന് ഭീമസേനന്െറയാദ്ധ്വജം 

വൈഡൂര്ൃക്കണ്ണു വെച്ചുള്ള വെള്ളിസ്സറിംഫമുയര്ന്നഹോ. 

ഓജസ്സ്സേറും കുരുപതി പാണ്ഡുപുത്രന്െറയാദ്ധ്വജം 

കണ്ടേന് ഗ്ര ഹങ്ങഠം ചുഴലും പൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ചന്ദ്രനെ. 

നന്ദോ പ നന്ദകം രണ്ടു ദിവ്ൃമദ്ദളമണ്ടതില് 

ഹര്ഷിക്കുമ്മാറു യന്ത്രത്താല് മധുരം മുരളംപടി . 

പുറം പൊന്നാമെട്ടടിമാന് നകുലന്െറ മഹാദ്ധ്വജം 

പേടിപ്പിപ്പാന് നിളളുമാറു തേരില്ക്കണ്ടേന് ഭയങ്കരം. 

മണിയ്യം കൂറയും ചേര്ന്നു വെള്ളിയാമരയന്നമേ 

വൈരി ശോകദമതൃഷ്രം സഹദേവന്െറയാദ്ധ്വജം. 

യമമാരു തശക്രാശ്വിക്രമപ്രതി മയഞ്ചുമേ 
പാഞ്ചാലീ പുത്രരഞ്ചാഠാംക്കും ചാഞ്ചാടം കൊടി ലക്ഷണം. 

അഭി മന്യകുമാരന്നു ശാര്ങ”ഗം പൊന്മയയപക്ഷിയാം 
ഉരുകും തങ്കവര്ണ്ണത്തില്ദ്ധവജം തേരി ല്ദ്ധരാപതേ! 

ഘട്ടടാല്ക്കചന്െറ കൊടിയില് വിളങ്ങീ കഴ; മന്നവ! 

അശ്വങ്ങളും കാമഗങ്ങടം പണ്ട രാവണനാം വിധം. 

മാഫേന്ദ്രമാം ദിവ്യചാപം യുധിഷ്യിരനൃപന്നഹോ 

വായവ്യം ഭീമസേനന്നു ദിവ്യമാം വില്ല മന്നവ! 
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83 

8൭ 

86 

86 
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88 

ത്രൈലോക്യം കാക്കുവാ൯വേണ്ടി ബ്രഹ്മന് നിര്മ്മിച്ചൊരാ 
ദിവ്യം പഴക്കം തട്ടാത്തതര്ജജുനന്നുള്ള കാര്മ്മുകം. [യൃധം 

വൈഷ്ണവം നകലന്േറതു സഹദേവന്െറയാശ്വിനം 
ഘ ടോല്ക്കചന്െറ പഈലസ്ത്യം ദിവ്യമാം വില ഭീഷണം. 

രാദ്രമാഗ്നേയകാബേരം യാമ്യൃം ഗിരിശമിങ്ങനെ 
പാഞ്ചാലീനന്ദനുന്മാര്ക്കു മുഖ്യചാപങ്ങടം മന്നവ! 

രാദ്രമാകം ശ്രേഷചാപം നേടീലേ രോഹിണീസുതന്? 
നന്ദിച്ചതു മഹാത്മാവാം സഈഭദ്രന്നേകിനാനവന്. 

ഇവയം മററപലത്ും പൊന്നണിദ്ധ്വജരാജികം 

അങ്ങു കാണായി ശ്രാര്ക്കു ശത്രുശോകാവഹങ്ങളായ്. 
കൊടി തിങ്ങിബ്ഭീരുജനമിടചേരാത്തവണ്ണമേ 

90 

91 

92 

93 
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ദ്രോണപ്പട പടത്തിങ്കല്ച്ചിത്രം പോലൊത്തു പാര്ത്ഥീവ! 94 

കോംക്കായീ വീരരുടയ നാമഗോത്രങ്ങഠം സംഗരേ 

സ്വയംവരത്തിലാംപോലെ പോരില് ദ്രോണരൊടേല്ലവേ. 96 

24. ധൃതരാഷ“ട്വാക്യം 

വനവാസം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുവന്ന ഭീമാദികഠം ദേവന്മാരെപ്പോലും തോ 

ല്ലിക്കാന് മതിയായവരാണെന്നും, കാരവന്മാര് യുദ്ധത്തില് എങ്ങനെയണേ” 
അവരെ എതി രിട്ടതെന്നും ധൃതരാഷ്ട്രര് സഞ്ജയനോട ചോദിക്കുന്നു. വിദുരവാ 

ക്ൃം അനുസരിച്ചു ദുര്യോധനനെ നേര്വഴിക്കു നയിക്കാതിരുന്നതില് ആ 
അന്ധനരപതി പഞശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. 

ധൃൂതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

വൃഥിപ്പിക്കും ദേവസൈന്യം പോലുമീയിവര് സഞ്ജയ! 
പോരീല്ത്തിരിച്ചു വന്നേററ ഭീമസേനാദി മന്നവർ, 3, 
ദേവപ്രേരിതനായിട്ടാണത്രേ തീരുന്നു പുരുഷന് 
പലടട്ടി ല്ക്കാര്യമൊക്കയതില്ത്താനാണു കാണ്ടെതും. ക 
കാട്ടില്ത്തോല്യം ജടയുമായേറെക്കാലമുഴന്നവ൯ 

ലോകമിങ്ങറിയാതേയും വിഹരിച്ചു ഡൃധിഷ്ഠി രന് ി 

അവന്തന്നെ രണത്തിന്നീപ്പെരുകും പട കൂട്ടിനാന് 

എന്മകന്തന് ദൈവയോഗമെന്നല്പാതിതിലെത്തുവാ൯? 4, 

ദൈവയോഗത്തൊടൊപ്പംതാന് പിറന്ന് ടുന്ന പുരുഷന് 
സ്വേച്ചപോലല്ലായതിനാലവനാകൃഷ്ടനാവതും. ൭ 

ദൃയൂതവൃസനമാണ്ടേററം കഷ്ടപ്പെട്ട ഡൃധിഷ്യിരന് 
ൊഗ്യംകൊണ്ടായവന് പി സ്നെസ്സഹായക്കാരെ നേടിനാ൯. 9 

പാട്ടില് വന കേകയകാശി കകോസലരിന്നുമേ 
വേറേ ചേദികളം വംഗന്മാരുമെന്നോടിണങ്ങിനാര്. 7 

: “ഭൂമി മിക്കതുമെന് കീഴാ,ണില്ലച്ഛാ, പാരത്ഥനിങ്ങനെ'' 
എന്നെന്നോടോതിനാ൯ സൂത, മുന്നം മന്ദന് സുയോധനന്. 8 

ആപ്പടക്കൂട്ടനടുവി ല്ക്കാപ്പെൊരാദ്രോണനേയുമേ 

പാര്ഷതന് കൊന്നു പടയില്ബ്ഭാഗൃമല്പാതി തെന്തുവാ൯? 9 
രാജമദ്ധ്യം വഠണ മഹാബൂാഹു യുദ്ധാഭി നന്ദനന് 

സര്വ്വാസ്രൂജഞന് ദ്രോണനുമാ മൃതൂവില്പ്പെട്ടതെങ്ങനെ? 10 

കക്കി ല്പ്പെട്ടന്തമററു കോഹമ്യംകക്കൊണ്ടിടുന്നു ഞാന് 

ലീഷ*മദ്രോണക്ഷയം കേട്ടു ജീവിപ്പാൻ മോഹമില്ല മേ. 1. 

അറിഞ്ഞു വിദുരന് പുത്രകാംക്ഷിയെന്നോടു ചൊന്നവ 

പററി ദുര്യോധനന്നെല്പാമെനിക്കും സൂതനന്ദന! 312 

നൃശംസമാം ശക്തിയാലേ ദുര്യോധനനെയിങ്ങു ഞാന് 
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പുത്രാവശേഷമായ്ക്കാണ് കില് മുച്ചുടം മുടിയും ദ്ൃഡം. 13 

ധര്മ്മത്തി നെക്കൈവെടിഞ്ഞുമര്ത്ഥം നോക്കുന്ന മന്നവന് 

ഇഹലോകത്തിലിടിയും ക്ഷുദ്രനായം ഭവിച്ചിടം. 14 
ഉത്സാഹം കെട്ട രാഷ്ട്രത്തിലിപ്പോഴം ഹന്ത സഞ്ജയ! 
ശേഷിപ്പംന് വഴി കാണ്ടീല തലവന് വീണുപോകയാല്. 15 
ശേഷിപ്പതെങ്ങനേ ധുര്ൃയ'ന്മാരാകുമവര് പോകവേ 

ആക്ഷാത്തരാം പുരുഷരെയയുപജീവിച്ചു നില്പ്പു നാം. 16 
വെളി വായ 'ച്ചൊല്പകെ ന്നോടു യുഭ്ധമുണ്ടായവണ്ണുമേ 

ആരു നിന്നാരാരൊഴിച്ചാര് പേടിച്ചോടിയതാരുവാ൯ന്? 17 
ധനഞ്ജയനെയയും ചൊൽക രഥീന്ദ്രന് ചെയ്തവണ്ണമേ 

പെരുത്തു പേടിയവനെബ്ട്രാതൃവ്ൃയന് ഭീമനേയുയമേ. 18 

പാണ്ഡവന്മാര് തിരിഞ്ഞപ്പോളണ്ടാഡപടി സഞ്ജയ! 

എന്െറ ശിഷയബലത്തി ന്െറ സന്നിപാതം3 ഭയങ്കരം. 29 
താത, മാററാര് തി രിഞ്ഞപ്പോം നിങ്ങഠംക്കുള്ളള്ളമെങ്ങനേ? 

എന്കൂട്ടരില്ശ്ശൂരരാരു മാററാരെപ്പേോയ ത്തടുത്തവര്? 20 

25. ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം 

പാണ്ഡയപക്ഷത്തും കാരവപക്ഷത്തുമുള്ള പല ദ്വന്ദ്വങ്ങളം ചേര്ന്നുണ്ടായ 
യുദ്ധത്തെപ്പററി സഞ്ജയനു വിവരിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മഹാ ലഹളയായ ഞങ്ങയംക്കാപ്പാണ്ഡവര് തിരിഞ്ഞതില് 
ദ്രോണനെ 2ഠാറ൪ക്കനെപ്പോലവര് മൂടുന്ന കണ്ടതില്. 1 
അവര് പാററും പൊടി പടര്ന്നടച്ചു നിന്റെ സേനയെ 
കാണാതായപ്പ്പൊഴാ ദ്രോണൻ ഹതനായെന്നുമോര്ത്തുപോയ, 

ക്രൂരകര്മ്മത്തിനുന്നുന്ന ശുരവില്ലാളിവീരരെ 
കണ്ടു ദുര്യോധനന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട വിട്ടിതുടന് പട. 9 
"യഥാശക്തി യഥോത്സാഹം സത്വംപോലെ നരേന്ദ്രദര! 
തഴുക്കുവിന് യ്ഥഥായാഠം പാണ്ഡവര്ക്കുള്ള സേനയെ." 4. 
ഉടന് ദുരമ്മര്ഷണന് ഭീധനോടെരിര്ത്തിതു നിനമകന് 
ആരാല്ക്കണ്ടമ്പു തൂകി ക്കൊണ്ടാ ദ്രോണന്നുയിര് കാക്കുവാന്. 
ചെടിച്ചമ്പകളേല്പിച്ചു മുതൃവെപ്പേോംലെ ഭീമനെ 

[൭] 

ഭീമനെയ്കാനവനെയമതില്ബ്ബഹളമായിതേ. 6 
പ്രാജ്ഞരാം ശരയോധ.ന്മാരീശ്വരാജഞപ്പുടിക്കവര് 
നാട്ടം ചാക്കാല്പ്പേടിഠും വിട്ടെത്ര്ത്തു ശത്രുവീരരായ്. 7 

ഭാരവാഹി; പ്രധാന. 2 ശഷ്മബലം ം ശേഷിച്ചസൈന്യം 
9 സന്നിപാതം വീട; നാഗം. 
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ഹാദ്ദികൃയന് സാത്യകിയെ മത്തേഭത്തെദ്ന്തി പോലവേ 
ക്ഷത്രവര്മ്മാവടുക്കുമ്പോഠംക്കൂര്ത്തമ്പെയ്കിട്ട സൈന്ധ൨ന് 8 

വില്ലന് വില്പാളിയെ ദ്രോണനോടേല്ലമ്പോല്ത്തടുത്തുതേ 

ക്ഷത്രവര്മ്മന് സൈന്ധവറററ കൊടി വില്ലുമറത്തുടന. ി 

പത്തെഴുത്താണിയമ്പങ്ങാഞ്ഞെയ രൂ മര്മ്മങ്ങഠം തോറുമേ. 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തിക്കൈവേഗത്തോട സൈന്ധവന് 10 

ക്ഷത്രവര്മ്മാവി നെപ്പോരി ലിരുമ്പമ്പെയ്യി തേററവും. 

പാണ്ഡവര്ക്കായ' പ്രയത്നിക്കും വന്തേരാളി യുയയത്സയവെ 11 

സുബാഹു ശുരബ'ഭ്രാതാവെ ദ്രോണാന്തത്തില്ത്തടുത്തുതേ. 
സുബാഹുവിന് വില്ലമമ്പും മയക്കും നീണ്ട കൈകളെ 12 
യുയൃത്സ്യ, പീതനിശിതക്ഷ,രം രണ്ടെയ്കറുത്തുതേ. 

മന്നവന് പാണ്ഡവശ്രേഷ്ഠന് ധര്മ്മിഷ്യന് ധര്മ്മപുത്രനെ 13 

ക്ഷുബ “ധാബ“ധിയെക്കര കണക്കേററു ശലൃയന് ന്റുത്തിനാന്. 

അവനെദ്ധര്മ്മരാജാവങ്ങെയ“ തൂ തീക്ഷ“ണശരങ്ങളാല്, 14 

അച്പനെശ്ശൂല്യനരുപത്തിനാലമ്പെയ്കുമാര്ത്തുതേ. 

അലറീടുമവന്നുള്ള വില്ലറുത്തീടിനാനുടന് 10 

ക്ഷരം രണ്ടാല്പ്പാണ്ഡുമുഖ്യനതിലാര്ത്തിതു കാണികഴം. 
അമ്മട്ടു ബാല്ഹ"കനൃപന് പാഞ്ചാലേന്ദ്രനെയമ്പിനാല് 16 

പടയോട്ടം പാഞ്ഞടുക്കെത്തടുത്താന് പടയൊത്തവന്. 

പടയൊത്താ വൃദ്ധരുടെ പടയോ ബഹു ഘോരമായ് 7 

കൂട്ടത്തലവരാം മത്ത.ഹസ്തി കരാക്കെന്നവണ്ണമേ. 

വിന്ദാനുവിന്ദരാവന്ത്യരെയ് രൂ മാത്സൃന് വിരാടനെ. 2.8. 
ബലിയ്യെശുക്രാഗ്നി കഠംപോലുരുസൈനൃയര് സസൈന്യനെ. 

ആ യുദ്ധമോ ബ ഹളമായത്തിര്ന്നൂ ദേവാസുരോപരമം 39 

മാത്സ്ൃര്ക്കു കേകയരൊടും തേരാനകഠം കലരന്നഹേധ 
ശതാനീകൻ നാകലിയെബഭതകര്മ്മന് സഭാപതി 20 

ബാണജാലം തൂകിയേല്ല്ലെ ദ്രോണാന്തത്തില് തടുത്തുതേ. 
കടുത്ത മൂന്നു ഭല്പംകൊണ്ടുടനേ നകലാത്മജന് ! 

കൈകളം തലയ്യം പെറക്കി വിട്ടാനാബ“ഭൂതകര്മ്മനെ 

ശരവര്ഷം രൂകിയഴടുത്തെത്തുമാസ്പതസോമനെ 2 

ദ്രോണദെറ നേര്ക്കടു ടെ മ്പാഠംത്തടുത്തിതു വിവിംശതി , 
പീ തൃപ്ൃനെച്ചൊടില്ലിട്ട സുതസോമന് ശരങ്ങളാല് ദ 

വിവിംശതിയെയെയ്യിട്ടും സന്നദ്ധ കയറീലഹോ. 
അപ്പോഠംബ ഭീ മരഥന് സാല്വരാജനെത്തീ ക്ഷ“ണസായകം 24. 

ആറെണ്ണുമെയ്യശവസൂതസഹിതം കൊലചെയ്തുതേ. 
യില്ച്ചായയി ലശ്വങ്ങളൊത്തെത്തും ശ്രുതം മനെ 2൭ 

നിന് പാത്രനെച്ചിതൂരസേനസുനു രോധിച്ചു മന്നവ! 



ി സംശപ്പ്രവധപര്വ്വം 

ദുര്ദ്ധര്ഷന് നിന് പരത്രരവര് തമ്മില്ക്കൊല്വാന് മുതിര്ന്നവര് 
അച്ഛുന്മാര്ക്കര്ത്ഥസിദ്ധിക്കായ*മെച്ഛത്തില്പ്പോര് നടത്തിനാര് 

പ്രതി പിന്ധ്യന് പെരും പോരില് നേരേ നില്പതു കണ്ടടന് 277 

പിതൃമാനത്തി നായ” ദ്രരണി തടുത്തു വിശിഖങ്ങളാല്. 

കൂര്ത്ത ബാണമെതിര്ത്തെയരൂ ക്രുദ്ധനെ പ്രതിവിന്ധ്യനും 

അച്ഛുന്െറ കാരൃം നോക്കുന്ന സിംഹലാംഗുലകേതുവെ. 

ബാണവിത്തു വിതക്കാലം വിതയ്ക്കുന്നോന് നരര്ഷഭ! 29 

ദ്ൂരണി യില് ദ്രപദേയന്മാര് ശരവര്ഷങ്ങടം തൂുകിനാര് 

മഹാരഥന് ദ്രപദേയന് കാര്ഷ്കറിയാം ശ്രൃതകീര്ത്തിയെ 960 

ദ്രോണ? നേര്ക്കടുക്കുമ്പോരം ദ൭ശ്ശൂാസനി തടുത്തുതേ. 

കൃഷ്ണാഭന് ഫാല്ഗുനി ശിതഭല്പം മുന്നെയ്കതുവന്നുടെ ൫31 

സൂതനെക്കൊടിയയം വില്ലും വഴ"ത്തി ദ്രോണാന്തമേറിനാന്. 

രണ്ടു സൈന്ൃത്തിലുംവെച്ചു മെച്ചം ശൂരനെ മന്നവൻ 32 

പടച്ചരനി ഹന്താവെത്തടുത്താനേററു ലക്ഷണന്. 

അവനാ ലക്ഷാണനുടെ കൊടി വില്ലും മുറിച്ചഹോ 33 

ശരജാലം ലക്ഷണനില്ത്തുകി ശ്ലോഭിചു ഭാരത! 
വികര്ണ്ണുനോ മഹാപ്ര൦ജ്ഞന് യാജ്ഞസേനി ശിഖന്ധിയെ 34 

പോരില്ത്തടുത്തു കേറുമ്പോഠം യവാവിനെ യുവാവവ൯. 
ശരജാലം കൊണ്ടപനെ മൂടിനാന് യാജ്ഞസേനിയ്യം 35 

ആപബ്ദാണജാലം പോക്കീട്ട ശോഭിച്ചു നിനമമകന് ബലി. 
വീരനാമുത്തമാജസ്സ് പോരി ല്ച്ചെല്ുമ്പൊഴംഗദന് 36 

ദ്രോണന്െറ നേര്ക്കടുത്താറേ തടുത്തു ശരവൃഷ്ടിയാല്. 

ആ നൃസിംഫര്ക്കുള്ള യൃദ്ധമേററം ബഹളമായിതേ 3.7 

സര്വ്ുമെസന്യങ്ങഠാക്കുമേററമവര്ക്കും പ്രീതിവര്ദ്ധനം. 

ദുര്മ്മുഖന് ബലി വില്പാളി പുരുജിത്തെന്ന വീരനെ 38 

ദ്രോണാന്തം പുകവേ വത്സദന്തമെയയ്ക്ക നിറത്തിനാന്. 

ഭ്രൂമദ്ധ്ൃത്തി ല്ദുര്മ്മുഖനെയെയ് തൂ നാരാചമായവ൯ ൫9 

അവന്െറ വദനം തണ്ടുള്ളല്പിത്താര് പോലെയായിതേ. 

കര്ണ്ണ്ൂസ് ചെങ്കൊടിയ്യമ്ളഞ്ചു, കേകയ്ഭ്രാതൃവീരരെ 40) 

ദ്രോണന്െറ നേര്ക്കടുക്കുമ്പോഠോംത്തടുത്തു ശരവ്ൃഷ്ടിയാല്. 

ഏററം സന്തപൃനവനെയി വരെയ രൂ ശരോല്ക്കരം 4. 

അവനായവരേ മുടി വിണ്ടുമേ ശരവൃഷ്ടിയാല്. 

അമ്പാലെ മുടിക്കംണായീ കര്ണ്ണനായവരൈവരെ ലി 

പരസ്പരം ബാണമേററു സാശ്വസുതരഥദ്ധവജര൪*. 

നിന്മക്കളാം ദുര്ജ്ജയനും ജയനും വിജയാഖ്യനും ക 

₹ സാശ്വസൂതരഥദ്ധ്വജര് ം. കുതിരകഠം, തേരാളി, തേരു”, കൊടിമരം 

ഇവ യോടുകൂടിയവര്. 



ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം 9 

നീലകാശ്യജയത്സേനര് മുവരേ മൂവര് നി ക്കിനാന്. 
കാണികഴംക്കു രസം നല്കിഗ്ഘോരമായ്ത്തീര്ന്നിതാരണം 

സിംഹം പുലി തരക്ഷ്വര്ക്ഷ*പ്പോത്തു കാളപ്പടപ്പുടി. 

ക്ഷേമധൂര്ത്തി ബ്ബഹന്തബഭ്രാതാക്കഠം സാത്വതനാ രണേ 36 

ദ്ദോണന്റെറ നേര്ക്കടുക്കുമ്പോഠംക്കൂര്ത്തമ്പെയ്തിണ്ടലേകിനാന്൯, 
അവന്നവരൊടന്നത്്യാശ്ചരൃമായത്തീരന്നു സംഗരം 46 
കാട്ടില് മത്തേഭങ്ങളോട സി ംഹത്തിന്നെന്നവണ്ണമേ. 
യുദ്ധാഭിനന്ദിയംബഷ്യരാജനൊററഴ്ക്കുടുക്കവേ ക് 

ചൈദ്ൃന് പപാടിച്ചമ്പ തൂകി ദ്രോണാന്തത്തി ല്ത്തടുത്തുതേ. 

അംബഫ്യന് കീറിനാനസ്ഥി പിളരുന്ന ശലാകയാല് 8 

അവന് തേര്ത്തട്ട (ല്നിന്നമ്പം വില്ലും കൈവിട്ട വീണുപോയ് 
ശാരദ്വതന് കൃപന് വാര്ദ്ധക്ഷേമിയാം വൃഷ്ണ 1വീരനെ 9 

അക്ഷുദ്രന് ക്ഷുദ്രകം രൂകിത്തടുത്തു ക്രുദ്ധമൂരത്തിയെം 

മയങ്ങി ക്ക പവാര്ഷ്കേയര് ചിത്രപ്പോരേററ കണ്ടതില് ൭0 
പോരിലുള്ള പതിഞ്ഞിട്ട മറെറാന്നുമറിയാതെയായ്. 

ഭൂരിശ്രവസ്സിളഉജ്യുാതെ മണിമംനെന്ന മന്നനെ 51 

വന്നേല്ല മ്പാഠംത്തടുത്തേററു ദ്രോണക”*രത്തി പുകഴത്തുവോന്,. 
അവന് ഭൂരി ശ്രവസ്സിന്െറ കുടയും കൊടി വില്ലുമേ [കി 

പതാകയും സൂതനെയ്യം തേരില്നിന്നാശു വീഴ്ത്തിനാന്. 
തേരില്നിന്നാശ്ശൃതൂുഘാതി യൂപകേതു കുതിച്ചുടന് 53 

അറുത്തു സൂതാശ്വകേതുത്തേരൊത്തവനെ വാളിനാല്. 
സ്വന്തം തേരി ല്ക്കരേറീട്ട വേറേ വില്പമെടുത്തവന് 54, 

താനശ്വങ്ങതളെയോടിച്ചേററടച്ചു പാണ്ഡവപ്പട. 
ദൈത്ൃരെക്കൊല്ലുവാന് ചെല്ലുമിന്ദ്രന്മട്ടേററ പാണ്ഡ്യനെ 55 

തടുത്തു വൃഷസേനന് ചെന്നടുത്തമ്പെയ്ത; വിക്രമി. 
ഗദ വാം പരിഘം പിന്നെപ്പട്ടസം യോധറനപ്പവം 06 

മസലം മുല്ഗരം ചക്രം ഭിണ്ഡിപാലം പരശ്വധം 

പൊടി തീ കററ നിര് വെണ്ണ"൪ മരം കല് പുല്ലിവററിനാല് 

തല്ലിച്ചത ടച്ചാട്ടിക്കൊന്നു ചിന്നിച്ചെറ് ഞ്ഞമേ 

പട പേടിപ്പിച്ചടത്തു ദ്രോണനോടു ഘടോല്ക്കചന്. 0൭ 

നാനായയധത്തോടവനെ നാനായേധമാികപ്പൊടുടം 

ചൊടിച്ചു രക്ഷസ്സാഞ്ഞേററു രക്ഷഡസ്സുനെയലംബുസന്. ൭ 

ആ രാം്ഷസഗ്രാമണി കഠംക്കുള്ളാപ്പോരുഗ്രമായിതേ 

പണ്ടാശ്ശൂംബരശക്രന്മാര്ക്കുണ്ടായതു കണക്കിനെ. ഡു 

ഏവം ദ്വന്ദ്വസഹസ്രങ്ങഠം തേരാളശ്വേഭമിശ്രിതം 
നടന്നിതങ്ങന്നു ശുഭം നിന്കൂട്ടര്ക്കുമവരക്കുമേ. 1. 

& തരക്ഷവര്ക്ഷം - തരക്ഷു(ചെറുപുലീറ)വും ്ടക്ഷത്രരടറ)ധും. 



90 സംശപ്പകവധപര്വ്വം 

ഇമ്മട്ടു യൃദ്ധം കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ട ട്ടുമില്ലഹോ 
ദ്രോണന്െറ നാശം ജയവും പാര്ത്തന്നുണ്ടായവണ്ണുമേ. 62 
ഇതു ഘോരമിതാശ്ചരൃമിതു ഭീഷണമിങ്ങനെ 

പല യൃദ്ധങ്ങളവി ടെക്കൂടിക്കാണായി ഹേ പ്രഭോ! 63 

൧6. ഭഗദത്തയൃദ്ധം 

ആനപ്പുറത്തു കയറിയ ഭടന്മരും ആനകളും ഒരുപോലെ പരസ്സുരം പൊരുതു 
നനു. ഭഗദത്തന്െറ വരവു”. ഭീമന്െറ പരാക്രമം. ഭഗദത്തന്െറ ആന പാണ്ഡ 

വപക്ഷത്തു വലിയ നാശം വരുത്തിവഴ്റുന്നു. സൈന്യം അങ്ങുമിങ്ങും ചിന്നി 
ച്ചി തറുന്നു. 

ധ്ൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ഇമ്മട്ടവര് തിരി ഞ്ഞേ ററ വെവ്വേറേ വന്നെതിര്ത്തതില് 
എന് കൂട്ടരും മാററലരുമുക്കില്പ്പൊരുതതെങ്ങനെ? ൮. 

സംശപ്പ്കത്തേര്നി രയോടെന്തെടുത്തിതു ഫല്ഗുനന്? 
സംശപ്പകരുമെന്തോന്നു ചെയ് തൂ പാര്ത്ഥന്നു സഞ്ജയ! ി 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഇമ്മട്ടവര് തിരിഞ്ഞേററു വെവ്വേറേ വന്നെതിര്ത്തതില് 
കാററി നമകനൊടങ്ങാനപ്പടയൊത്തേററു നിന്മകന്. 3 

ആനയാലാന പോലേയും കാളയാല്ക്കാള പോലെയും 
നൃപനാലാഫ്ൂത'നവനാനപ്പടയി ലേറി നാന്. ട്. 
ആക്കൌന്തേയന് യൃദ്ധദക്ഷന് കൈയ്യക്കേററമിയനനവന് 
ആനപ്പുടയടന്തന്നെ പിളര്ന്നാനങ്ങ മാരിഷ! ി 

മദമ്പാടു ചുരത്തുന്ന മലകഠംകക്കൊക്കുരാനകഠം 
ഭിമനാരാച3മററംഗം പിളര്ന്നഞ്ങു തിരിഞ്ഞുപോയ. 6 
കൊടുങ്കാറേറററ കാര്ക്കൂട്ടമുടഞ്ഞീടും പ്രകാരമേ 
പടു കാററി വമകനുവാപ്പട പാടേയുടച്ചുതേ. 77 

ആക്കൊമ്പന്മാരിചമ്പെയ്കക ശോഭിച്ചു ഭീമനേററവും 

ലോക മൊട്ടുക്കം ശര തുകിയുദിക്കും രവി പോലവേ. 8 

ആക്കൊമ്പന്മാര് ഭീരബഠഗണമേററു ശോഭി | കൂട്ടമായ് 

വാനിലര്രക്കാംശൃക്കളേററ പല മേഘങ്ങഠം_ പോലവേ. 9 

ആനകരാക്കാവിധം ബധേ ചെയ്തീടം വായയപുത്രനെ 

ചൊടിച്ചുട൯ കൂര്ത്തു മൂര്ത്ത ബാണം രൂുകീ സുയോധനന്. 210 
ക്ഷണം ക്ഷയിതിപനെപ്പിന്നെ ക്ഷതജപ്രതിമേക്ഷണന്ഃ 
ക്ഷയിപ്പിപ്പം൯ ശരനിരകൊണ്ഞടെയ്കി തു വൃകോദരന്. 11 

ന 1 ആഹുതന്- വിളിക്കപ്പെട്ടവന്. ക ക്ഷതജപ്പതി മേക്ഷണന്.ംം: ചോര 

പോലെ ചുവന്ന കണ്ണുക ളോടുകൂടിയവ൯. 
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സര്വ്വാംഗമമ്പേററു ചൊടിച്ചവനാപ്പാണ്ഡുപുത്രനെ 
ചിരിച്ചര്ക്കാംഗ്ൃസദുൃശനാരാചം തൂകി ഭീമനെ. 12 
അവന്െറ കൊടി മേലുള്ള രത്നതചിത്രോരഗ'/ത്തെയും 

രണ്ടു ഭല്പംകൊണ്ടു വീഴത്തീ വില്ലം പാണ്ഡവനപ്പ്യൊഴേ. 13 

ദുര്യോധനന്നാര്ത്തി നല്കും ഭീമനെക്കണ്ട മാരിഷ! 

ക്ഷോഭിപ്പിപ്പാ൯ ചെന്നണഞ്ഞിതംഗന് മാതംഗമാണ്ടവന്. 13. 

കാറുപോലലറി പ്പാഞ്ഞു ചെല്ലുമാക്കുംഭിരാജനെ 

കുംഭാന്തരത്തില് നാരാചമെയ്മദ്ദിപ്പിച്ചുഃ മാരുതി, 15 

അവന്െറ മെയ” പിളര്ന്നിട്ടങ്ങമ്പ ഭൂമിയിലാണ്ടുപോയ? 

അപ്പോം വീ ആ വഭ്കൂമേററ മല പോലെ മതംഗജന്. 16 
ആ മ്ളേച്ഛന് കൊമ്പനേ വിട്ടു പാഞ്ഞെത്തീടുന്ന നേരമേ 
ഭല്ലത്താല്ത്തല കണ്ടിച്ചു വേഗ. കൂടും വൃകോദരന്. 17 

ആ വീരന് വിണനേരത്തു പാഞ്ഞു പോയിതു വന്പട 
തേരാനയശ്വങ്ങളുഴന്നാഠംക്കൂട്ടത്തെ മശക്കിയും. 18 

ചുററുരാപ്പട ഭഞ്ജിച്ചു പാഞ്ഞു പോകുന്ന നേരമേ 
ഭഗദത്തന് കൊമ്പനാലേ പാഞ്ഞേററു ഭി മനോടുടടന്,. 19 

രണ്ടു കാല് കൊണ്ടുമാച്ചുററി നീട്ടീടടം തുമ്പികൊണ്ടുമേ 

കണ്ണതട്ടിപ്പാണ്ഡവനെച്ചുടുമ്മാറു ചൊടിച്ചുട൯ 40 
ഭീമന്്റ തേര് കുതി രകളൊത്തൊക്കപ്പെൊടിയാക്കിനാ൯; 

ഭീമന് കാല്നടയായ'്പ്പാഞ്ഞിട്ടവന് മെയ്യിലൊളിച്ചുതേ. 21 

പരമഞ്ജലി കാവേധവേദി * പിന്മാറിയില്പവന് 
മെഷ്ക്തൊതുങ്ങി ക്കൊണ്ടു ചേര്ന്നു തച്ചുകൈ കൊണ്ട വീണ്ടുമേ. 22 

ചുററിച്ചു കൊല്ലുവാൻ നോക്കും കേടറേറാരാഗ്ലജത്തിനെ 

കുലാല്ചക്രം പോലാന ചുററിയന്നേരമേററവും. കട 

ശ്രീമാന് നാഗായതബലന് ചുററിച്ചിടം വൃകോദരൻ 
ഭീമന് നേരിട്ടെതിര്ത്തിട്ട സുപ്രതീകന്ററ മുന്നിലായ". 4. 
തുമ്പി ക്കൈകൊണ്ടമര്ത്തീട്ടു മുട്ട കത്തിച്ചു ഭീമനെ 
കഴുത്തി ല്ച്ചുററിയവനെക്കൊല്വാനും നോക്കിയാഗ്ലജം. ൫ 

തുമ്പി ക്കൈച്ചുററലാബ” ഭീമന് തിരിഞ്ഞൂര്ന്നുകളഞ്ഞുതേ 
വീണ്ടും കു.ഭിക്കുള്ള മെയ്യോടണഞ്ഞിതു വൃഭകോദരന്. 46 

സ്വഥെസവ്ൃയത്തില് പ്രതിഗജം വന്നു കണ്ടോരു നേരമേ 
ഭീമന് ഗജത്തിന് മെയ് വിട്ടു മാറിപ്പോയീടി നാനുടന്. 7 
അപ്പോം സൈന്യൃത്തി ലൊക്കേയം മുഴങ്ങീ ഘേറഷാമേററവും 

2 രത്നചിത്രോരംഗം-രത്നം പതിച്ചതും വിചിത്രവുമായ സര്പ്പം. 

- മാതംഗമാണ്ടവന്.. ആനപ്പുറത്തു കയറിയവന്. 3 അര്ദ്ദിപ്പിക്ക. പീഡി 

പ കു൭. 4 അങ്ങജലികാവേധവേദി --ഞനകളെ മെരുക്കി യെടുക്കുന്നതിയുതകുന്ന 

ഇം ഗജശാസ്ത്രത്തില് വിധിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ “ അഞ്ജലികാവേധം" എന്ന വിദ്യ. 
- കലാലന് -കശവന്. 



യ്ക സംശപ്കവധപര്രവ്വം 

അയ്യോ! കഷ്ടം! കൊന്നിതാന ഭീമനേയെന്നു മാരിഷ! ൫൫ 

ആക്കൊമ്പനില്പ്പേടിപുണ്ടം കൊണ്ടുള്ളാപ്പാണ്ഡവപ്പട 
ഭീമന് നില്ലം ദിക്കിലേക്കു പാഞ്ഞണഞ്ഞിതു പാര്ത്ഥിവ! 29 

ഭീമനെക്കൊന്നുവെന്നോര്ത്തിട്ടപ്പോരംദ്ധര്മ്മജമന്നവന് 
പാഞ്ചാല്ൃയനൊത്തു ഭഗദത്തനെച്ചുററം വളഞ്ഞുതേ. 30 

തേരാളിയവനെത്തേരുനിരയാലേ വളഞ്ഞുടന് 

കൂര്ത്തു മൂര്ത്തുള്ളമ്പു രൂകീ നൂറുമായിരവും ശരി. 31 

തോട്ടികൊണ്ടനു കൊള്ളാതെ തട്ടിച്ചുററിച്ചുകൊണ്ടവന് 

ആനയാല്പ്പാണ്ഡുപാഞ്ചാലമര്ദ്ദനം ചെയ്തിതായവന്. 32 

അതൊരല്ഭതമായക്കണ്ടു വൃദ്ധന് പ്രാഗ് ജ്യോതി ഷേശ്വര൯ 
ആനയാലാവിധം ചെയ്യ ചരിതം ധരണിീപതേ! 33 

അപ്പോം ദശാര്ണ്ണുരാജാവാ പ്രാഗ് ജ്യോതിഷനൊടേററുതേ 
മദിച്ചെതിര്ത്തു പാഞ്ഞീടും കൊമ്പനാനയിലാണ്ടവന്. 94. 

ആബ'ഭയങ്കരനാഗങ്ങഠം* തമ്മി ലുണ്ടായി സംഗരം 

ചിറകും മരവും ചേര്ന്നു കുന്നുകഠംക്കെന്നവണ്ണമേ. 38 

ഭഗദത്തന്െറ നാഗേന്ദ്രന് പിന്വാങ്ങീട്ടു തിരിഞ്ഞുടന് 
ദശാര്ണ്ണുരാജനാഗത്തെപ്പള്ളറ്റ്ുല് കത്തി വീഴ്ത്തിനാന്. 36 

ഭഗദത്തന് സുൂര്യരശ”മിക്കൊക്കും തോമരമേഴിനാല് 
കൊഠന്നി താനപ്പുറമീരിപ്പിളകിപ്പോയ വൈരിയെ. 3? 

ഭഗദത്തക്ഷിതിപനെ വേര്തിരിച്ചു യധിഷ്ഠിരന് 
ചുററും പെരും തേര്നിരയാല് വളഞ്ഞാനതുനേരമേ. 38 

രഥി മാര് ചൂഴുമവനോ ശോഭിച്ചു കൊമ്പനാനയില് 

കുന്നി ന്നേല്ലാട്ടനടവി ല്ക്കുത്തുമഗ്നി കണക്കിനെ. 9 

ചുററും വട്ടത്ത !ലായ്ക്കൂട്ടം തേ :രറന ധനുര്ദ്ധരര 
ശരവര്ഷം തൂകിട്ടമ്പോഠം നിന്നുപോയ കുംഭിരാജനും, 0 

ഉടന് പ്രാഗ് ജ്യോതിഷനൃയപനടക്കി ക്കൊമ്പനാനയെ 
യയയധാനറെറ തേരിന്െറ നേര്ക്കു പായിച്ചിതപ്പ്യൊഴേ. 4. 

ശൈനേയനുടെ തേര് ചെന്നു പിടികൂടി മഹാഗജം 

ഉയക്കോടെറി ഞ്ഞിതിടയില്ച്ചാടി പ്പേോയിതു സാതൃകി. 32 

സൂതന് തടിച്ചുള്ള സൈന്ധവാശ്വങ്ങളെ വെടിഞ്ഞു.ടന് 
നിന സാശധ്ൃയകി പാര്ശ്വത്തില്ത്തേരില്നിന്നം കുതിച്ചവന്. 

ആഗ്ലുജം വഴി നേടീട്ടാത്തേരവട്ടം പിട്ടൊഴിഞ്ഞുടന് 

പുറത്തു ചാടീട്ട നൃൂപന്മാരകളെത്തട്ടി മുററുമേ. 44. 

പാഴയുയമാക്കുംഭിയി ല്പ്പേടി പായയമാറാ നരരഷഭര് 

ഒരാദ്ധിപത്തെ നൂറാനരയന്നും യുദ്ധത്തി ലോര്ത്തുപോയ. 35 
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ഭഗദത്തന് കൊമ്പനേറിയോടിച്ചൂ പാണ്ഡുവീരരെ 
ആപ്പാഞ്ചാലന്മാര്കഠം ചുററുമോടുമ്പോഴം ഭീമമാംവിധം. 46 

ഗജാശ്വമി ശ്രമാം ശബ “ദമേററമച്ചത്തിലായിതേ 

ഭഗദത്തന് പാണ്ഡവരെപ്പോരി ലോടിച്ചിടമ്പൊഴേ. 47 

ഭഗദത്തന്െറമേല്ക്കോപിച്ചേററു വീണ്ടും വൃകോദരന് 
അവനെത്തുമ്പൊഴങ്ങശ്വങ്ങളെത്തുമ്പിക്കരാംബവാല് 48 
നനച്ചിഭം ത്രസിപ്പിച്ചു, ഭീമനമ്പെയ്തി തപ്പെൊഴേ; 
അപ്പ്പൊഴേക്കവനോടേററു രുചിപര്വ്വന് കൃതീസുതന്! 49 

തേരാണ്ടോന് ശരവര്ഷത്തെച്ചചൊരി ഞ്ഞന്തകസന്നിഭന് 

ഉടനേ രുചിപര്വ്വാവെ മൊട്ടഴിഞ്ഞുള്ളൊരമ്പിനാല് ൭0 

വര്ച്ചസ്വിയാം പര്വ്വതേശന് കാലതൂര്ക്കു കയററി നാന്. 

ആ വീരന് വീണതിലഭിമന്യവും ദ്രാപദേയരും ക! 

ഞെരുക്ക കുംഭിയെച്ച്ൈദ്ൃയന് ചേകിതാനന് യജൃയുത്സുവും. 

ഇവനെശ്ശരവര്ഷത്താല് വര്ഷത്തില്ക്കാര് കഠം പോലവര് ൨4 
ചൊരിഞ്ഞു കൊണ്ടാര.തൃഗ്രമാര്ത്തു കൊല്വാന് മുതിര്ന്നവര്. 

പാര്ഷ്ണയ്കശാംഗുഷ്ടയുക്ത൯2 വിരുരന് വിട്ടൊരഗ്ഗജം 5൭3 

ചെവിവട്ടം പിടിച്ചെത്തീ കൈനീട്ടിക്കണ് തുറിച്ചുടന്. 
അശ്വങ്ങളി ല്ക്കേറി വീഴ്ത്തീ യുയൃയത്സുവുടെ സൂതനെ; ി 
യൃുയൃത്സു തേര് വിട്ടു മാറീ നൃപതേം ത്വരയോടുടന്. 

ഉടാനാപ്പാണ്ഡുയോധന്മാര് കൊമ്പനെശ്ശരധാരയാല് ടിം] 
ചൊരിഞ്ഞു കൊണ്ടാരതൃഗ്രമാര്ത്തു കൊല്വാന് മുതിര്ന്നവര്. 

നിന്മകന് സംഭ്രമം പൂണ്ടു സാഭദ്രത്തേരി ലേറിനാ൯ 8 
ആ വീരനാനയാണ്ടെയ്ക വൈരി വീരരിലമ്പകഠം 

ലോകത്തിലംശു തുകീടുമര്ക്കന് പോലെ വിളങ്ങിനാന്. 27 

പന്തിരണ്ടമ്പാര്ജ”ജുനിയും പത്തമ്പങ്ങു യുയത്സുവും 
എയ്ക്കാരിവനെ മമ്മുന്നു പാഞ്ചാലീപുത്രര് ചൈദ്യനും. ൭൫ 
കിണഞ്ഞെയ്മമ്പകഠം തറച്ചേററം ശോഭിച്ചിതാഗ്ലജം 

സൂരൃരശ'്മികളേററുള്ള പെരുങ്കാറു കണക്കിനെ. ൭9 

ശ ല്പ്പയത്നങ്ങളാല് യന്താവയച്ചമ്പേററുഴന്ന൨ ൯ 
ജടവും വലവും തട്ടിയാശ്ശത്ുക്കളെയാഗ്ലജം 60 

കോലെലെടുത്തിട്ടു ഗോപാലന് കാട്ടില്പ്പജുളെയാംവിധം 

ആസ്്സ്സന്യത്തെച്ചുറവമേററാന് വീണ്ടുമേ ഭഗദത്തനും. 6). 
പരുന്തു പാഞ്ഞുള്ള കാക്കക്കൂട്ടം കരയയമാംവിധം 

1 “ രുചിപര്വ്വാകൃതീസുത:' എന്നു മൂലം. രചിപര്വ്വാ.. ആകൃ തീസ്ത : 

ന്ന പദച്ചേദം. രചി പര്വ്വാവീന്െറ അമ്മയുടെ പേരാണു” “ആകൃതി ' ഹു 
തു്. തമ്പുരാന്െറ തര്ജ്ജമ ഇതില്നിഴശ ഭിന്നമാണെന്നു സ് പഷ്ടം. 2 ൨൦ 

ജൃതങ്കുശാംഗുഷ്ടയുക്തള് .- കാല്മടമ്പു്, തോട്ടി ,കാലി നെറ പെരുവിര: ഇവ 
മാല് പ്പേരിപ്പിക്കുന്നവന്, 
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ഏററം പാഞ്ഞോടിടും പാണ്ഡുപ്പടന്ക്ുണ്ടായിതാരവം. 
പരം ഗജേന്ദ്രന് കടുതോട്ടിയേററു 

പുരാ സപക്ഷാദ്രി/ കണക്കു ഭൂപതേ! 
ഭയം തദാ രിപുനിരയില് പുലര്ത്തിനാ൯ന് 

വണിക്കുകഠംക്കാച്ചുഴലും കടല്ലുടി. 

പരം രവംഗജ രഥ വാജി ഭൂപര് വന്-- 

ഭയത്തൊടും പാഞ്ഞുളവായിതുല്ലടം 

ധരിത്രി വാനൊത്തു വിദിക്കു ദിക്കുമേ 
നിറച്ചു ഹേ പാര്ത്ഥിവ, പോരിലപ്പെേ. 

കരീന്ദ്രനൊത്താ നരവീരനപ്പൊഴേ 
പരം വിരേറധി പ്പടയില്ക്കരേറിനാന് 

വിരോചനന് വാനവർ കാത്തിടന്നൊരാ-- 

സുരോല്ലടപ്പടയി ലണഞ്ഞവണ്ണുമേ. 

പരത്തിനാന് നഭസി മരുത്തു ധൂളിയെ 

മറച്ചിതാപ്പടയിലടച്ചു വീണ്ടുമേ 

ഗജേന്ദ്രനെപ്പരമവനെഗ്ഗണത്തൊടും 

ഗജങ്ങളേററതുപടി യോര്ത്തു കാണികഴം. 

27. സംശഘഏകവധം 

62 

63 

64 

65 

66 

അര്ജജ്ജുനന് സംശഘ്ൃകന്മാരില് ഒട്ടധികം പേരെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ടു 
കൌന്നൊടുക്കുന്ന. ഈ വീരകൃതൃത്തില് കൃഷ്ണന് അര്ജ്ജ്ജുനനെ പുകഴ്ത്തു 
ന്നു, 

കൃഷ്ണ നോടാവശ്യൃപ്പെടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

റിയുള്ള യാത്ര. 

ഭഗദത്തന് നില്ലുന്ന ദിക്കിലേക്കു തേരോടിക്കുവാന് അര്ജ്ജുനന് 

പോരില്പ്പാര്ത്ഥന്െറ കര്മ്മങ്ങളല്ലേ ചോദിച്ചതും ഭവാന് 
പോരില്പ്പാര്ത്ഥന് ചെയ്തപടിയതു കേയംക്കൂ മഹാളജ! 

പറക്കും പൊടി കണ്ടാഠംക്കാരാരക്കുന്നോരൊച്ച കേട്ടമേ 
ഭഗദത്തന് വിക്രമിക്കെപ്പാര്ത്ഥന് കൃഷ്ണനൊടോതിനാന്: 
* “ പ്രാഗ് ജ്യോതിഷന്റപല് മത്ത ഹസ്ത്റിയാല് മധുസൂദന! 
വെമ്പിക്കേറുന്നുണ്ട തൂനമതാണീ യൊച്ച കേഴംപ്പതും. 

പോരിലിന്ദ്രന്നു സദദശ൯ന് ഗജയാന 2? വിചക്ഷണന് 
മന്നി ലൊന്നാമനോ രണ്ടാമനോണെന്നാണു മന്മതം. 
ആക്കൊമ്പനാനയോ പോരിലെതിരഠന പെപെടാത്ത൨ന് 

ശ്്ര്രങ്ങളെൊക്കെ ലംഘിപ്പേഠന് കര്മ്മത്താല്ത്തളരാത്തവന്. 
ശസ്സ്രങ്ങളേല്ലിലും കൊല്വോന് കൊള്ളി വയ്ക്കിലുമചൃത! 
അവന് പാണ്ഡവസൈന്ൃയത്തെയി പ്പേഠം പാടേ മുടിച്ചിടും. 

1 സപക്ഷാദ്രി ചി കള്ള പര്വ്വതം. 2 ഗജയാനം - ആനപ്പുറത്തു കയ 

5) 

6 

6 
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അവനെച്ചെന്നു ബാധി പ്പാന് നമ്മളല്പറതെയി ല്ലൌൊരാഠം 

അതിനാല്പ്പേോക വേഗത്തില് പ്രാഗ് ജ്യോതിഷനെഴുന്നിടം. 

ശത്രുമിത്രം ഹസ്ധിബലന് വയസ്സ്റാല് വിസ്മയിപ്പവന് 

ഇവനി പ്പേോളി വനെ ഞാനിന്ദ്രന്നതിഥിയായ് വിട്ടം.'" ൫. 

സവ്യസാചിവചസ്സാലേ പുറപ്പെട്ടിതു കേശവന് 

ഭഗദത്തന് പാണ്ഡുസൈന്ൃം പിളര്ക്കും ദിക്കു പാര്ത്തുടന് 9 

പോകുടമ്പ ഒവനെപ്പിമ്പേ വിളിച്ചാര്ത്തു മഹാരഥര് 

സംശപ്ലകന്മാര് ചെന്നേറീ പതിന്നാലായിരം ജനം. 10 

പതിനായിരമാ വീരര് ത്രിഗര്ത്തരില് മഹാരഥര് 

നാലായിരം ജനമതില് വാസുദേവന്െറ ഭൃത്ൃരാം. 31 

ഭഗദത്തന് പിളര്ക്കുന്ന സൈന്ൃത്തെക്കണ്ട മാരിഷ! 

അവരാര്ത്തുവിളിക്കുമ്പോളവന്നുള്ളി രുമാര്ഗ്ഗമായ”'. 142 

ശ്രേയസ്റ്സേകും കര്മ്മമെന്താണിഒ്ങെനിക്കെന്നു ചിന്തയായ” 

തിരിക്കയോതാനിങ്ങോട്ടു പോകയോ ധര്മ്മജാന്തികും. 33 

ബുദ്ധി കൊണ്ടേവമോര്ക്കുന്നോരര്ജജൂനന്നു കുരൂദ്വഹ! 

സംശപ്എ് കദ്ധവം സനത്തിന്നുറച്ചു ബുദ്ധി മിക്കതും. 1൪ 

അവന് തിരിച്ചിതുടനേ കപിപ്രവരകേതനന് 

താനേ രഥസ ഹസ്രങ്ങഠം കെല്വാന് ദേവേന്ദ്രനന്ദനന് 19 

ദര്യേറധനന്നും കര്ണ്ണുന്നും ബുദ്ധിയവ്വണ്ണമാണതില് 

അര്ജജുൂനദ്ധവം സനത്തിന്നെന്നതാണി ദ്വൈധകല്പനം!, 16 

ആപ്പാണ്ഡവന് ദ്വൈധമൂലമുഴി ഞ്ഞാലാടുമുള്ളൊടം 

നരപ്രവരരെക്കൊന്നിട്ടാബ്ബുദ്ധി പഴുതാക്കിനാന്. 17 

നൂറുമായിരവും പിന്നെ മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളെ 

ചൊരിഞ്ഞു പാര്ത്ഥനി ൪ബ “ഭൂപ, സംശപ്യകമഫാരഥര്. 18 

കാന്തേയന് ജിഷ൦ണവും കൃഷ്ണന് ജനാദ്ടനനുമങ്ങനേ 

അശ്വങ്ങളം തേരു മമ്പുകളാല്ക്കാണാതെയായ് നൃപ! 19 

ജനാദനന് വിയര്ത്തൊന്നു മോഹമാണ്ടോരു നേരമേ 

മുക്കാലുമ വരെപ്പാര്ത്ഥന് ബ്രഹ് മാസ്ത്രത്താല് വധിച്ചുതേ. 20 

വില്ലും ഞാണും തലവുമാമ്യ്കേൈകളകററിതസംഖ്യമേ 

കെടി വാജികരഠം സൂതന്മാര് മന്നില് വീണൂ രഥീന്ദ്രരും. 21 

വൃക്ഷശൈലഘനപ്രായ2മെപ്പെൊഴം കേറപ്പണിഞ്ഞവ 

മേലാഠം ചത്തൂഴിമേല് വീണ പാര്ത്ഥനമ്പെയ്യ കും ഭി കരം. 0 

മേല്വിരിപ്പം കോപ്പമൊക്കെച്ചിന്നിടുമ്മററു ചത്തുടന് 

പുറത്താളൊത്തേററമമ്പവേററങ്ങ വീണിതു വാജി കഠം. ൪ 

ഷ്ടി പ്രാസം മുല്ഗരം വാഴം നഖരം മഴു മററുമായ” 

1 ദ്വൈധകല്പനം ടം രാനനൂതരത്തിലുള്ള വിചാരം. 2 വൃക്ഷ ൦ ശെ ഘന 
പ്രായം -വ്ൃക്ഷങ്ങഠം പര്വ്വതങ്ങഠം കാര് മേഘങ്ങാം എന്നിവയെപ്പോലെ, 
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മര്ത്ത്ൃയന്മാര് ബഹുപേര വീ൬൭ പാര്ത്ഥഭല്പങ്ങളേററവര്. 24 

ബാലാര്ക്കന് തിങ്കളംഭോജമി വഖ്ത്തൊത്തവ മാരിഷ! 
മുഖങ്ങഠം പാര്ത്ഥബാണങ്ങളേററററുഴിയില് വീണുതേ. 5 
ഉയിര് തിന്നും സായകകങ്ങാം ര 
നാനാരൂപന് വകു ത്ര കൊന്നു മുടിക്കവേ. 26 

സൈന്യം പാര്ത്ഥന് പൊയ് ക കൊമ്പനെന്നമട്ടില്ക്കലക്കവേ 
അവനേബ്'ഭൂതവര്ഗ്ഗങ്ങം നന്നു നന്നെന്നു വാഴ*ത്തിനാര്. 27 
ഇന്ദ്രനെറ മട്ടാപ്പഠര്ത്ഥനെറ കര്മ്മം കണ്ടിട്ട മാധവന് 

ഒട്ടേറെയരഭതപ്പെട്ടു തൊഴുതും കൊണ്ട ചൊല്ലിനാന്: ക൫ 
* * ഈക്കര്മ്മമിന്ദ്രനും പാര്ത്ഥ, യമന്നും ധനദന്നുമേ 
പോരില്ദ്ദുഷ് കരമങ്ങി പ്പോഠംച്ചെയ്ത മട്ടെന്നു മന്മതം. 29 
ഒപ്പം നിന്നുടെയിപ്പോരില് നൂറുമായിരവും ശരി 

സംശപ്യകരഥി ശ്രേഷ്ഠര് ചത്തു വീഴ”വതു കണ്ടു ഞാന്.” 30 
എതിര്ത്ത സംശപ്ല്കരെ മിക്കതും കൊന്നു തീര്ത്തുടന് 
“ ഭഗദത്താന്തികം പോകെ 'ന്നോതീ കണ്ണനൊടര്ജജൂുനന്. 31 

28, ഭഗദത്തയൃദ്ധം 

വഴിയില് എതിര്ത്തുവന്ന ത്രിഗര്ത്താദികളെ തകര്ത്തുകൊ ൫ കൃഷ്ണാര് 
ജജൂനന്മാര് ഭഗദത്തന്െറ അടുക്കലെത്തുന്നു. അര്ജ്ജുന ഭഗദത്തന്മമര് തമ്മി 

ലുള്ള യുദ്ധം. ഭഗദത്തന്െറ ആന പാണ്ഡവസൈന്യത്തില് പല നാശങ്ങളും 
വരുമൃതുന്നു. ഇതു കണ്ടു” അര്ജ്ജുനന് ക്രുദ്ധനായി ത്തീരുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പോകാനന്നുന്നര്ജ്ജുനന്െറ പായും ശ്വേതഹയങ്ങളെ 
കണ്ണന് ദ്രോണപ്പടയ്കകാട്ടീ പൊന്നും കോപ്പുള്ളവററിനെ. 1 

ദ്രോണാദ്ദി തബ*ടഭ്രാതൃപാര്ശ്വം* പോകുമാക്കുരുമുഖ്ൃയനെ 
പോരിന്നായ്പ്പിന്്തുടര്ന്നെത്തീ സുശര്മ്മന് തമ്പി മാരുമായ*2 

അജിതന് കണ്ണനോടപ്പോഠം ചൊല്ലീ സിതഹയന് ജയന് 
“ “ഇതാ വിളിക്കുന്നുണ്ടെന്നെസ്സശര്മന് സാനുജന് ഹരേ! ട് 

പിളരുന്ന വടക്കെന്നാലാസ്റസ്സൈന്യ.. ശത്രുസൂദ്പ 
സംശപ്ലകന്മാരെന് ചിത്തം രണ്ടാക്കിത്തീര്ത്തതിപ്പെൊഴേ. 4 

സംശഫ്ല്കദ്ധവംസനമോ ഭഗ്നസ്വജനരക്ഷയോ 
ഞാന് വേണ്ടതെന്തെന്നരിക പെയ്തീടില്ച്ചെയ്യതാറ൨ണും,”' 8 

എന്നു കേട്ടിട്ട ദാശാര്.ഹന് തേര തിരിച്ചീടിനാനുടന് 
ത്രിഗരത്ത നാപ്പഠണ്ഡ൨നെ വിളിക്കും ദിക്കിലേക്കു താന്. 6 

* ദ്രോണാര്ദ്ദിതബ് ഭാത പാര്ശ്വം - ദ്രോണനാല് പീഡ പ്പിക്കപ്പെടുന്ന 
ജ്യേവു2നെറ സമീപം. 



ി 

ഭഗദത്തയുദ്ധം ഒറു 

ഏഴമ്പുടന് സുശര്മ്മാവില് പ്രയോഗിച്ചിട്ട ഫല്ഗുനന് 
അവന്െറ വില്ലും കൊടിയും കത്തിയമ്പെയ്യറത്തുതേ. 7 

ത്രിഗര്ത്തരാജാനുജനെസ്സൂതാശ്വങ്ങളുമൊത്തു താന് 

പിന്നെയാറമ്പുകൊണ്ടാശു കാലനൂ൪ കേററിയര്ജ' ജൂനന്. ൫ 

സുശര്മ്മാവപ്പെഴേ പാമ്പിന്നൊക്കും വേലര്ജജുനങ്കലും 

ചാട്ടിനാന് തോമരം വാസുദേവന൯തങ്കലുമങ്ങനേ. 9 
മൂന്നമ്പാല് വേലറുത്തിട്ട മൂന്നാല്ത്തോമരമര്ജ്ജുനന് 
സുശര്മ്മനെശ്ശൂരം രതൂുകി മോഹിപ്പിച്ചങ്ങ മാററിനാന്. 10 

അവനിന്ദ്രന്മട്ട ശരവര്ഷം ചെയ്യേത്തിടുമ്പൊഴേ 

തടുത്തില്ലഗ്രനെബ്ഭൂപ, നിന് ബലത്തി ലൊരുത്തനും. 11 

ഉടനമ്പകളാല് മുററും കുരുത്തേരാളി വീരരെ 
എയ്യെത്തിയര്ജതുനന് കാട ചുട്ടമഗ്നി കണക്കിനെ. 12 

ആഭ്ധീമാനായ പാര്ത്ഥന്്െറ സഹിയാതുള്ളൊരൂക്കിനെ 
അഗ്നിസ്പര്ശം പോലെയവര് സഹിപ്പാനായതില്ലഫോ. 18 
ആസ്റ്സേന്യം ശരവര്ഷത്താല്ത്തകര്ത്തും കെണ്ട പാണ്ഡ൨ന് 
ഗരുഡാപാതമട്ടെ'ത്തീ ഭഗദത്താന്തികം നൃപ! 14. 

ഭരതാപത്തുകാലത്തു ജിഷ്ണു കൈക്കൊണ്ട കാര്മ്മുകം 
പോരില് ക്ഷേമകരം പാരം ശത്രുക്കഠംക്കശ്രുവര്ദ്ധനം. 15 

കള്ളച്ചുതു കളിച്ചോരു നിന്മകന്കാരണം നൃപ! 
ക്ഷത്രക്ഷയത്തിനാ വില്ല പെരുമാറീ ധനഞ് ജയന്. 16 

അമ്മട്ട പാര്ത്ഥന് വല്പാതെയിളക്കുന്നൊരു വന്പട 
കുന്നില് മുട്ടം കപ്പുല്പോലെ ചിന്നിപ്പോയ് ധരണീപതേ! 17 

തിരിച്ചെതിര്ത്താരന്നേരം വില്ലന്മാർ പതിനായിരം 

ക്രൂരരാം വീരര് പടയില്ജ്ജയത്തോല്മയ്ക്കുറച്ചവരമ; 19 

അവനെപ്പേടി കൂടാതെ വളഞ്ഞാരാ മഹാരഥര്; 
അപ്പോാടംപ്പാരത്ഥന് ഭാരമേററു പോരില്ബ”“ഭാരങ്ങഠം താങ്ങു 

വയസ്സറര്വവതു ചെന്നാന ചൊടിയില്ത്താമരക്കുളം [വേൻ 
മര്ദ്ദി ക്കം പോലെയാപ്പ്ാര്ത്ഥന് മര്ദ്ദിച്ചു നിന്െറ സേനയെ 20 
ആസ്റ്സേന്യനര്ദ്ദനം കണ്ടു ഭഗദത്തനരാധിപന് 

ആക്കൊമ്പനാനയി ല്ക്കേറിപ്പാഞ്ഞേററു പാര്ത്ഥനോടടന്. 21. 

തോരാല് നരവ്യാഘ്റനവന്നെതിര്ത്തേററു ധനഞ്ജയ൯ 
ആത്തോരാനകളേല്ലന്നതേററം ബഹളമായിതേ. 4൧ 

യഥാശാസ്്രമൊരുക്കീടും തേരിനാലാനയാലുമേ 
പചേരില്ച്ചരിച്ചാരാ വീരര് ഭഗദത്തധനഞ്ജയര്. ക3 
കാറൊക്കുമാനയി ലി രുന്നിന്ദ്രനെപ്പോലെയാ പ്രഭ 

4 ഗരുഡാപാതമട്ടു" .-ഗരുഡന് അതി വേഗത്തില് വന്മവീഴന്നതുപോലെ 

വാജി ലൊന്നറിഞ്ഞിട്ടേ പിന്മാറുകയുള്ളൂ എന്നു” നിശ്ചയിച്ചവരെന്നര്ത്ഥഃ, 



8൫ സംശപൃയകവധപര്വ്വം 

ശരം വര്ഷിച്ചി തു ധനഞ്ജയനില് ഭഗദത്തനും. 24 
ഐന്ദ്രി'യാബ“ഭഗദത്തന്െറ ശരവര്ഷത്തെയാകവേ 
വീര്യവാനെത്തിടും മുന്പു മുറിച്ചു ശരവൃഷ്യിയാല്. 25 
അപ്പോം പ്രാഗ് ജ്യോതിഷനുമാശ്ശൂരവര്ഷം തടുത്തുടന് 
ശരങ്ങളെയ്ക്കി താപ്പാര്ത്ഥകൃഷ്ണന്മാരകളില് മാരിഷ! 26 
പെരുത്ത ശരവര്ഷങ്ങാഠം ചൊരിഞ്ഞ വിരലങ്ങടന് 

കൃഷ്ണാരജജൂനവധത്തിന്നു വിട്ടാനാക്കും ഭിരാജനെ. 277 
ചൊടിച്ചന്തകമട്ടാനയടുക്കുന്നതു കണ്ടുട൯ 

എടുത്തു ചുറ 1 വേഗത്തില് നടത്തീ തേര് ജനാദനന്. 28 

ഡിരിയ്യം മ്പാഠം പാങ്ങില് വന്ന മേലാളൊത്ത ഗജേന്ദ്രനെ 

കൊല്വാന് നി നച്ചതേയില്പാ ധര്മ്മമോര്ത്തു ധനഞ്ജയന്. 29 

തേരാനയാളശ്വനിര മമദ്ദിച്ചാക്കുംഭി മാരിഷ! 
മു ത്യലോകം കേററിയതില് ചെൊടിച്ചിതു ധനഞ്ജയന്. 30 

൧9, ഭഗദത്തവധം 

അര്ജ്ജുനനും ഭഗദത്തനും തമ്മിലുള്ള യൃദ്ധം. അര്ജ്ജുനാസ്ര്രങ്ങളേററു 

പൊറുതിമട്ടിയ ഭഗദത്തന് ദിവ്യമായ വൈഷ്ണവാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന് 
അതു മാറുകാണിച്ചു” ഏററുവാങ്ങുന്നു. പരി ഭവിച്ച അര്ജ്ജുന നോടു” കൃഷ്ണന് ആ 
ദിവ്യയാസ്ത്രത്തിന്െ ചരിത്രം പറയുന്ന. ഭഗദത്തവധം. 

ധ്ൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ഭഗദ ത്തന്നെന്തുചെയ് രൂ പാണ്ഡവന്ക്രുദ്ധനര്ജ്ജുനന് 
പ്രാഗ് ജ്യോതിഷന് ഫല്ഗുനന്നും നടന്നപടി ചൊല്ക നീ. 1 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പ്രാഗ് ജ്യോതിഷനൊടേറേറാരു കൃഷ്ണാര്ജ് ജൂനരെയപ്പ്ൊഴേ 
മുതൃദംഷ്ട്രയിലാപ്പെട്ട മട്ടിലായോര്ത്തിതേവരും. ക 

അമ്മട്ട ശരവര്ഷങ്ങടം വീഴ്ത്തുന്നുണ്ടെപ്പൊഴും പ്രഭോ! 
ആനമേലാണ്ടപന് തേരിലാണ്ട കൃഷ്ണരില് മന്നവ! 3 

പിന്നെ വില്ല വലിച്ചെയ്യ കാരിരുമ്പശരങ്ങളാല് 

മുര്ച്ച കൂടം കങ്കപത്രങ്ങളാല് വേധിച്ചു കൃഷ്ണനെ. 4 
തീപോലെ ചുൃടേകുമവ ഭഗദത്തനയച്ചവ 

പിളര്ന്നു കണ്ണനെപ്പാരി ല്ക്കേറീ നല്ച്ചിറകുള്ളവ. ി 

അവന്െറ വില്പറത്തിട്ട തുണഃയെക്കൊന്നു ഫല്ഗുനന് 
ലാളിക്കുമ്മാറ പൊരുതീ ഭഗദത്തനരേന്ദ്രനായ് 6 
അര്ക്കരശമിപ്രായതീ ക്ഷ“ണതോമരം പതിനാലവന് 

1 ഐന്ദ്രി.. ഇന്ദ്രപുത്തരന്. 2 തുണ.--പോരില് സഹായിച്ചിരുന്ന പരി 

വ൮വാരസംഘം, 
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പിട്ടിതോരോന്നു മമ്മുന്നായ മുറിച്ചൂ സവ്ൃയസാചിയും. 7 
പിന്നെക്കൊമ്പന്െറയാച്ചട്ട പൊട്ടിച്ചു ശക്രനന്ദനന്൯ 
പെരുത്ത ശരജാലത്താല്ത്തകര്ന്നതു പതിച്ചുപോയ്. 8 
ചട്ട പോയിശ്ശുരനി രയേററമേററുള്ളൊരാഗ്ജം 

2ഴയേററും കാറൊഴിഞ്ഞുമുള്ള പര്വ്വതമട്ടിലായ. 9 
പൊന്നി൯തണ്ടള്ളിരുമ്പായ വേലപ്പേോടഠം ഭഗദത്തനും 
ചാട്ട കൃഷ്ണന്റെ നേരിട്ടങ്ങറുത്താനതുമര്ജ് ജൂന൯. 20 

അമ്പെയ്യറുത്താ മന്നന്െറ കടയും കൊടിയും ജയന് 

പര്വ്ൃവതേശന്െറ മേല്പ്പത്തമ്പെയ് തൂ പുഞ്ചി രിയോടടന്., 11 
പൊ൯ന്കടക്കെട്ടെഴും കങ്കപത്രപാര്ത്ഥശരാദ്ദിര൯ 
ഭഗദത്തന് ചൊടിച്ചിട്ട നൃപതേ, പണ്ഡവന്നുടെ 142 

ശ്വേതാശ്വനുടെ മുര്ദ്ധാവില്ത്തോമരം ചാട്ടിയാര്ത്തുതേ; 
അതേററു പോരില് പാര്ത്ഥന്െറമടിച്ചാര്ത്തുതിരിഞ്ഞുപോയ് 

തമിരിഞ്ഞോരു കിരീടത്തെ നേരെയാക്കീട്ട പാണ്ഡവന് 

ലോകത്തെ നേരേ കണ്ടാലുമെന്നു രാജാലെൊടോതിനാന്സ്. 14 

അതു കേട്ട ചൊടിച്ചിട്ട പാര്ത്ഥനെശ്ശരവൃഷ്ടിയാല് 
ഗോവിന്ദനേയം വര്ഷിച്ചു മിന്നും വില്ലെൊന്നെടുത്തവന്. 10 
അവന്െറ വില്പറുത്താവനാഴി വീഴിച്ചിതര്ജ്ജൂുന൯ 

മരമ്മങ്ങടംതേററുമെഴുപത്തി രണ്ടവന്പെയ്കത്ു സത്വരം. 16 

എയത്തേററുഴന്നവന് പിന്നെ വൈഷ്ണവ: സ്രൂുമയ ഴ്ൂുവാ൯ 

ജപിച്ചു പാര്ത്ഥവക്ഷസ്ത നോക്കിത്താന് തോട്ടി ചാട്ടിനംന്. 

ഭഗദത്തന് വിട്ട വിശ്വഘാതി'യസ്രരത്തെയപ്പൊഴേ 
മാറകൊണ്ടടേററുവാങ്ങിച്ചൂ പാര്ത്ഥനേ മൂടി: മാധവന്. 18 

വൈജയന്തീ മാലയായിതാ മഹാസ്രരം ഹരിക്കഹോ 

അപ്പോം പാര്ത്ഥന് മനംകെട്ടു ചെൊന്നാ൯ കണ്ണനൊടിങ്ങനെ: 

“യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നിന്നശ്വയന്താവാവേനിഹാനഘ।! 
എന്നോതീട്ടെന് പങ്കജാക്ഷ, ശപഥം കാപ്പതില്ല നീ. 20 

ഇ: ഞാന് വൃസനിയോ പോരില്തടുപ്പാനിന്നശക്തനോ? 

പങ്കില് നീതന്നെ ചെയ്യേണം ചെയ്യേണ്ടാ ഞാനിരിക്കവേ. 

വിലുമമ്പുമെടുത്തോന് ഞാന് സദേവാസുരമാനുഷം 

ഈ ലോകം വെല്പുവാന് പോരുമെന്നുമങ്ങ്ക്കു ബോദ്ധ്യമഠം." "22 

ക ്ണ്ണനര്ജ്ജുനനോടായിച്ചൊന്നാനപ്പെൊഴുതുത്തരം: 

" പണ്ടുണ്ടായ രഹസ്യം ഹേ പാര്ത്ഥ, കേളനഘാശയ! 23 
നാലു മൂര്ത്തി ധരിച്ചെങ്ങും ലോകരക്ഷയഷ്ക്കുയര്ന്ന ഞാന് 

ആത്മാവിനെ വിഭാഗിച്ചു ലോകരക്കു ഹി തമേന്തിനാന്. 24 

: വിശ്വഘാ മി എല്ല ാറിനേയും സംഹരിക്കാന് ശക്തിയുള്ളത്. 

ഷി പിന് 
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ഒരു മൂര്ത്തി തപസ്റ്സെന്നും ചെയുന്നു മന്നില് വാണുമേ 
മറേറതു കാണുന്നു നന്മ തിവ ചെയ്യും ജഗത്തിനെ. ക 
മറെറാന്നു കര്മ്മം ചെയുന്നൂ മര്ത്ത്യലോകത്തുനിന്നെടോ 

ആയിരത്താണ്ടുറക്കത്തില് നാലാം മൂര്ത്തി കിടക്കയാം. 26 

ആയിരത്താണ്ടുറക്കത്തില്ക്കി ടദന്നറെറന്െറ മൂര്ത്തിതാന് 
വരാര്ഹര്ക്കുത്തമവരമാക്കാലത്തു കൊടുക്കുമേ. 27 

ആക്കാലം വന്നതായിട്ടു കണ്ടറിഞ്ഞമുഴിയപ്പ്പൊഴേ 

വരമെന്നോടു നരകന്നായര്ത്ഥിച്ചതു കേളെടോ. 28 

ദേവാസുരന്മാര്ക്കവദ്ധ്യനായിത്തീരേണമെനമുകന് 
വൈഷഫ്ണ വാസ്സ്രവുത്തുള്ളോനതങ്ങന്നേകിടേണമേ. 29 
ഏവം ഭൂമീര നയനു വരം പ്രാര്ത്ഥിച്ചു കേട്ട ഞാന് 
പണ്ടമോഘം* വൈഷ്ണവമാം പരമാസ്ര്രത്തെ നല്കി നേന്൯. 30 

ചെൊന്നേനമോഘ ദായ ത്തീരുമീയൊരസ്രരം വസ,ന്ധരേ! 

നരകന്നൊരു രക്ഷഷ്ക്കുാം കൊല്ലില്ലിവനെയാരുമ. 31 

ഈയസ്ര്രത്തോടൊത്ത നിന്െറ പുത്രന് ശരരുബലാര് നന് 
ദുരാധര്ഷനുമായത്തീരുമെല്പാ ലോകര്ക്കുമെപ്പപൊഴും. 32 

ഏവമെന്നായ'ദ്ദേവി പോയി കാമം നേടി മനസ്വിനി 
അധ്യ ഷൃനായിരുന്നാനാ നരകന് വൈരി താപന൯. 38 
അവന്വഴിക്കെത്തി ഭഗദത്ത ന്നെന്നസ്ര്രമര്ജ്ജുന! 
അതിന്നവദ്ധ്യനില്പാരും രദ്രേന്രാഡ്ൃയത്രിലോകിയില്. 34 

നിനക്കു വേണ്ടിയതു ഞാന് മററു മാതിരിയാക്കിനേന് 
പരമാസ്ര്രമൊഴിഞ്ഞോരു ദൈതൃനെക്കൊല്ക പാര്ത്ഥ, നീ 35 
ദര്ദ്ധര്ഷവൈരി യെപ്പോരില് ഭഗദത്തസുരാരിയെ 

ഞാന് മുന്നമാ നരകനെക്കൊന്നതിന്വണ്ണമി ന്നുടന്. ' " 36 

മ ഹാത്മാവാം കേശവനീവണ്ണം ചൊന്നപ്പെള൪ര്ജ്ജുനന് 

കൂര്ത്തുമൂര്ത്ത ശരം കൊണ്ടു ഭഗദത്തനെ മൂടിനാന്. 8 
സംഭ്രമം വിട്ടടന് പാര്ത്ഥന് മ ഹാബാഹു മഹാശയന് 
നാഗത്തെ മസ്മകപ്പാട്ടിലെയ്തു നാരാചമാഴ"ത്തിനാന് 98 

അതാ നാഗത്തിലെത്തീട്ട വജ്കം ശൈലത്തിലാംവിധം 
കടയോടും കലടിയാണ്ടു പുററിരപ്പാമ്പ കണക്കിനെ. 99 

ഭഗദത്തന് വീണ്ടമേററം പ്രേരിപ്പിച്ചാലമാഗ്ഗജം 
കോംക്കാതെയായ ദരിദ്രന്െറ വാക്കു പെണ്ണുങ്ങഠം പോലവേ. 

സുംഭിച്ച മെയ്യോടുമവന് കൊമ്പു കുത്തിപ്പതിച്ചുപോയ് 
കും ഭീന്ദ്രനാര്ത്തരവമോടുടന് പ്രാണന് കളഞ്ഞയതേ. 41 

അപ്പ്യൊഴേ മൊട്ടുഴി ഞ്ഞുള്ളൊരര്ഭ്ധചന്ദ്രശരത്തിനാല് 
൨ 

ഭഗദത്തക്ഷിതീശന്െറ ഹൃദയം കീറിയര്ജ്ജുനന്, കൂമു 
്് ു ് ്ു 

ദ: അമോഘം ... നിഷ്ഫലമാകാത്അത 
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കിരീടി ഹൃദയം കീറിവിട്ടാ പ്രാഗ്ജ്യോതി ഷേശ്വരന് 
വില്ലുമമ്പും കൈവെടിഞ്ഞു ചത്തുപോയിതു കേവലം. ക്ദ 
അവന്െറ മുടിമേല്നിന്നു തലപ്പാവു തെറിച്ചുപോയ് 

തണ്ടില്ത്തട്ടേററ പൊയത്താരിന്നിതളെന്ന കണക്കിനെ. 44 

കുന്നൊത്തിടടും പൊന്നണി യാനമേല്നി_. 

ന്നാപ്പെൊന്നണി ഞ്ഞുള്ളരചന് പതിച്ചു, 
കാറേറററടിഞ്ഞിട്ടചലത്തില്നിന്നു 
തെറെനന്നു പുത്തുള്ള്ളൊരു കൊന്ന പോലെ. 30 

വധിച്ചുടന് സുരപതിതുല്യവീര്യനാം 
സുരേന്ദ്രമിത്രത്തി നെയിന്ദ്രനന്ദനന് 

ഉടച്ചുഴത ജയപരര് നിന്മനുഷ്യരെ_ 
ത്തരുക്കളെക്കൊടിയ മരുത്തു പോലവേ. 4.6 

30. ശകുനിപലായനം 

അര്ജ്ജുനന് ഗാന്ധാര പുത്രന്മാരായ വൃഷകാചലന്മാരെ കൊല്ലൂന്നു. സഹോ 

ദരദ്ധരേടെ വധം കേട്ട കുപിതനായ ശകുനി പലതരം മായകളപയോഗിച്ചു് 

അര്ജ്ജുനനെ എതിര്ക്കുന്നു. ശകുനിയുടെ പരാജയം . കാരവസേന പീന് 
തീരിഞ്ഞോടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നമിന്ദ്രന്നു സഖിയാമാ വീരഭഗദത്തനെ 
കൊന്നു വീഴിച്ചിട്ട പിന്നെ വലംവെച്ചിതു ഫല്ഗുനന്. 1. 

അപ്പോഠംഗ്ലാന്ധാരരാജന്െറ മക്കാം വൈരി പുരഞ്ജയര്ർ 

അദ്ദിപ്പിച്ചാരര്ജ് ജൂനനെബഭ്രാതാക്കഠം വൃഷകാചലര്. ക് 

മുന്പും പിന്പും നിന്ന വീരര് വില്പന്മാരവര് പാര്ത്ഥനെ 
ഉക്കേറിടുടം ശിരശരനി രകൊണ്ടെയ്കിതേററവും. ടട 

വൃഷകന് തന് വാജി സൂതത്തേര കൊടിക്കുട വില്ലൂകഴം 
കൂര്ത്തുമുര്ത്തദമ്പയ്കു പാര്ത്ഥനെള്ളപോലെ നുറുക്കി നാ൯. ക് 

പി ന്നെപ്പം൪ത്ഥന് ശരവ്രാതനാനായുധഗണങ്ങളാല് 

സബലപ്രമുഖന്മാരാം ഗാന്ധാരരെയിളക്കിനാ൯. ്ി 

ഉടനഞ്ഞറാത്തശസ്രൂന്മാരാഗ്ലാന്ധാരവീരരെ 
മുതൃലോകം കേററി വിട്ടു ചൊടിച്ചമ്പെയ്ക ഫല്ഗുനന്. 2 

അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേര് വിട്ടു ചാടിട്ടാശു മഹാളജന് 

ഭ്രാതാവിന് തേരിലേറീട്ടു വേറേ വില്ലൊണന്നെടുത്തുനേ. 7 
അവരൊററത്തേരി ലേറിബ്ദഭ്രാതാക്കഠം വൃഷകാപല൪ 
തുകീ ബിഭത്സുവില്പ്പാരം ശരവര്ഷങ്ങരം വീണ്ടുമേ. ട്ട 
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ഭവല്സ്യ്യാലര്! മഹാത്മോക്കഠം വൃഷകാചലമന്നവ൪ 
ഇന്ദ്രനെ വലവൃത്രന്മാര് പോലേറെറയ്കിതു പാര്ത്ഥനെ. 9 
ലാക്കു നോക്കുന്ന ഗാന്ധാരര് പൊരുതീ പാണ്ഡുപുത്രനായ് 

നിദാഘവര്ഷമാസങ്ങാം: പാരില്ഗ്ഘര്മ്മാംബു3തുല്യമേ.10 

തേരാണ്ടൊരാ നരവ്ൃധഘപവ്വഷകാചലമന്നരെ 

കൂടി നില്ലയെയൊരമ്പാലെയര്ജജുനന് കൊന്നു മന്നവ! 1.1 

തേരില്നിന്നാസ്സ്റിംഹകല്പരരുണാക്ഷര് മഹാളജര് 
ചത്തു വീണിതു വീരന്മാരേകലക്ഷണര് സോദരര്. 12 

തേര്വിട്ട മന്നിലവര്തന് ബന്ധുപ്രിയവപുസ്സകം 

പുണ്യം യശസ്സ ദിക്കെങ്ങും വ്യാപിപ്പിച്ചു പതിച്ചുതേ. 19 

പോരില്പ്പിന്മാറിടാതുള്ളാ വ് രമാതുലരെത്തദാ 

കൊന്നു കണ്ടു പരം കണ്ണീ തൂകീ നിയ്മക്കഠം മന്നവ! 14 

തമ്പി മാരെക്കൊന്നു കണ്ടു മായാശതവി ശാരദന്* 
കൃഷ്ണൂന്മാരെ മയക്കാനായ ക്കാണിച്ചൂ മായ സാബലനദ. 15 

അയോഗഥഗുഒം€ പാറ വടി വേല് ശരഘ”്നികളങ്ങനേ 
ഗദ വാഠാം മുല്ഗരം ശൂല. പരിഘം പപട്ടസങ്ങളം 16 

കമ്പനം മുസലം പിന്നേ നഖരര്ഷ്ടി പരശ്വധം 

ക്ഷൃരക്ഷൃരപ്രണാളീ കവത്സദന്താസ്ഥി സന്ധികഠം 177 

പ്രാസം ചക്രം സായകങ്ങഠം പലമട്ടായുധങ്ങളം 
അര്ജ്ജുനങ്കല്സ്സറര്വുദ് ക്കില്നി ന്നും വന്നു പതിച്ചുതേ. 18 

ഖരോഷ്ട്രം മഹിഷം സിംഹം വ്യാഘം സൃയമരചില്പികടം 
കഴ ചെന്നായ കരടി കുരങ്ങന് പാമ്പിവണ്ണമേ 19 

പല രാക്ഷസരും പൈപുണ്ടര്ജ്ജുന൯തെറ നേര്ക്കുടന് 
ചൊടിച്ചു പഠഞ്ഞേററു പലമട്ട പക്ഷിഗണങ്ങളം. 20 

ദിപ്യാസ്്രജഞന് ശ്രൂരനപ്പാഠംക്കുന്തീ പുത്രന് ധനഞ്ജയന് 
അവറെറശ്ശരജാലങ്ങളെ യ്കേററം പ്ര ഹരിച്ചുതേ. 1 

ഈക്കേറും പല ബാണങ്ങളാല് ശൂ-.ന് പരമെയ് കയാല് 
ഉച്ചത്തിലാര്ത്തിട്ടവകരഠം മുററുമെയത്തോറു തീര്ന്നുപോയ്. 4 

പാര്ത്ഥന്െറ തേരി ൯്നേര്ക്കപ്പോളള്ളവായിതു കൂരിരുഠം 
ആയി രുട്ടില്ക്കേഴംക്കുമാറായ് പാര്ത്ഥഭര്ത്സനവാക്കുകാഠം, 44 

ആക്രുരക്കൂരിരുഠം പരം പോര്ക്കളത്തില്ബ ഭയങ്കരം 
ജ്യോതിരമ്മയമഹാസ്്രത്താല് മുടിച്ചാനപ്പൊളര്ജ്ജുനന്. മക് 

അതു തീ രന്നപ്പൊളുണ്ടഠഷീ വെള്ളച്ചാട്ടം ഭയങ്കരം 

[2 സ്യാലര് ഭരാസഹോദരന്മാര്. 4 നിദാഘവര്ഷമാസങ്ങഠംംം പേന 
ലാലത്തെ രണ്ടുമാസങ്ങഠം. 3 ഘര്മ്മാംബുടവിയര്പ്പുപ്പെള്ളം. 4 മായാശത 

വിശാരദന്. പലതരം മായകളില് സമര്ത്ഥന്. 5 സാബലന്.ംം. ശകുനി, 
€അയോഗുളം - ഇരുമ്പുണ്ട. 
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വെള്ളം നശിക്കുവാനപ്പോളാദി ത്ൃയാസ്ര്രത്തെയര്ജ്ജൂന൩ന് 25 

വിട്ടപ്പോോഠം വെള്ള മസ്്രത്താല് വററിപ്പോയിതു മിക്കതും 
പലമട്ടില്ശ്ശുകനിയി ങ്ങനെ കാണിച്ച മായകഠം 26 

ചിരിച്ചും കൊണ്ടന്രുശക്തികൊണ്ട തീര്ത്തിതു ഫല്ഗുനന്. 

മായയൊൊക്ക മുടിഞ്ഞപ്പോഠം പാര്ത്ഥാസ്സ്രം കൊണ്ടുപേടിയാല് 

പാരം ശകുനി നാടന്മട്ടോ!ടീ പായും ഹയങ്ങളാല്. 
അസ്സ്രജ്ഞനര്ജജൂനന് ശക്തി കാട്ടിശ്ശൂത്രുജനങ്ങളില് 28 

കാരവപ്പുടയില്പ്പാടേ ശരവര്ഷങ്ങഠം തുകിനാ൯, 
പാര്ത്ഥന് കൊന്നു മുടിച്ചീടം നിന്െറ പുത്രന്െറയാപ്പട 9 

രണ്ടായ മലയില്ത്തട്ടും ഗംഗപോലെ നരാധിപ! 
ദ്രോണനെറയരി കില്ച്ചെന്നിതതില് ചില നരര്ഷഭര് 30 

ക്ചിലര് ദുര്യോധനാന്തം പോയ്പാര്ത്ഥബാണാര്ത്തരായനൃപ! 
പടയും പൊടിയ്യം കൂടിക്കാണാതായ”ത്തീര്ന്നിതന്നിവന് 31 

വലത്തുഭാഗമായക്കേട്ടേന് ഗാണ്ഡീവദ്ധനിയപ്പെ:ഠം ഞാന്. 
ശംഖഭേരീനിനദവും വാദ്യങ്ങളുടെ ഘോഷവും മു 

കവിഞ്ഞു ഗാണ്ഡീവരവം വ്വ്യോമഭാഗത്തുമെത്തിതേ. 
ചിത്രയോധ് കഠം ചെയ്യുന്ന യൃദ്ധം പിന്നെ വലംപുറം 33 

പാര്ത്ഥന്നുണ്ടായി തതൃഗ്രം ഞാനോ ദ്രോണാന്തമെത്തിനേന്; 
അങ്ങുമിങ്ങും പാര്ത്ഥസൈന്യം പ്രഹരിക്കുന്നു ചുററുമേ. 34. 

നാനാമട്ടുള്ള നിന്പുത്രസൈന്യത്തെബ ഭരതര്ഷഭ 
മുടിച്ചു കാററ കാലത്തു കാര്കളെപ്പോലെയര്ജ് കൂനന്. 35 

ശരമാരി ചൊരിഞ്ഞുംകൊണ്ടിന്ദ്രനെപ്പോലടുക്കവേ 
ഉഗ്രവില്പാളിയവനെത്തടുത്തീലന്നൊരുത്തനും. 36 

പാര്ത്ഥന് കൊല്ലുന്ന നിന് കൂട്ടരുഴന്നേററവുമപ്പൊഴേ 

അങ്ങുമിങ്ങും പാഞ്ഞു പലര് മുടിച്ചു സ്വബലത്തെയും. 7 

കഴുച്ചി റകുവെച്ചംഗം കീറും പാര്ത്ഥനെറയമ്പുകഠം 

പത്തുദിക്കും മറച്ചെത്തിയീയാമ്പാററ കണക്കിനെ. 38 

അശ്വം തേരാളിയാളാനയി വയില്ച്ചെന്നു മാരിഷ! 

മെയ” പിളര്നൂൂഴിയില്ക്കേറീ പുററില്പ്പാമ്പകഠം പോലവേ. 

രണ്ടാമ തെയ്തീല ഗജ ഹയ മര്ത്തൃരി ലമ്പവന് 
വെവ്വേറെയോരോരമ്പേററു ചത്തു വീണീടി നാരവര്. 40 

മറിഞ്ഞു വീണഞുള്ള മനുഷ്ൃരാന 
ശരങ്ങളേററററ ഹയങ്ങളേവം 
നായ്യം കുറുക്കന് വളാമെന്നിതാര്ത്തു-- 

മാപ്പേോര്ക്കളം ഭീഷണമായ”“ച്ചമഞ്ഞൃ. 3 

ലം;  നാടയട്ടു'... പ്രംകൃതനെപ്പോലെ. 2 വളം ..വളംകാക്ക. 
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അച്ഛന് വെടിഞ്ഞു മകനെശ്ശരാര്ത്ത൯ 
തനന്തോഴരെത്തോഴര് മകന് പിതാവെ 

സ്വരക്ഷയില്ക്കരഠം കരുതി * ഭൂതം ജനം 

വാഹങ്ങളം വിട്ടിതു പാര്ത്ഥപീഡയാല്. 3 

31. നിലവധം 

ദ്രോണന് രണ്ടുംകല്ലിച്ചു മുന്നേറുന്നു. അനേകം ശത്രുഭടരെ സംഹരിക്കുന്നു. 

മഹാരഥനായ നീലന് ദ്രോണരെ തടുക്കുന്നു. യുദ്ധം രയങ്കരമായപ്പേഠഠം അശാ 
ത്ഥാമാവു പ്രവേശിക്കുന്നു, പിതാവിനെ വിഷമിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നീലനെ 
ദ്രോണപുത്രന് കൊല്ലുന്നു . 

ധൃതരാഷ്ട്രന് പറഞ്ഞു 

ആസ്റസൈന്യത്തെപ്പാണ്ഡുപുത്രന് ഭഞ്ജിച്ചുളവു) സഞ്ജയ! 

ഇളകിപ്പാഞ്ഞിടും നിങ്ങഠംക്കെന്തുമട്ടായി മാനസം? 3 
കേടധററാരെക്കണ്ടിടായായ' സ്സ്സൈന്യം ടഞ്ജിച്ചിരിക്കവേ 
കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുക ദുസ്സ്ാദ്ധ്യമതു ചൊല്ലുക സഞ്ജയ! റി 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നാലും നി നമകനുടെയിഷ്ടം കാപ്പോര ധരാപതേ! 
ഉലകില്പ്പേരാണ്ട വീരര ഗുരുവെക്കാത്തു കേറിനാര്. ട് 
അസ്്ൃപ്രയോഗം ചെയ്യുമ്പോഠംദ്ധര്മ്മജന് സംഭ്രമിക്കവേ 
ആര്ൃകര്മ്മങ്ങളെച്ചെയ” തൂ ഭൈരവം ഭയമെന്നിയേ. 4 
ഇടഷ്ണ്കൂ കേറിത്തേജസ്സകൂടും മാരുതിതന്െറയും 
വിീരസാത്ൃക്തന്േറയം ധൃഷ്ടദയമനന്െറയും വിഭോ! ൭ 

ദ്രേണനെ ദ്രോണ നേയെന്നായ് ക്രൂരര് പാഞ്ചാലര് കേറിനാര് 
വയ്യാ ദ്രോണനെയെന്നേററു നിന്െറ മക്കാം കുരുക്കളെ . 6 
ദ്രോണദനയെന്നൊരുവക വയ്യാ “ദ്രഠാണനെയെന്നുമേ 
കുരുക്രൊക്കും പാണ്ഡ പരക്കും ദ്രോണയുദ്ധം നടന്നുതേ. 7് 

ദ്രോണനേതേതു പാഞ്ചാലത്തേരക്കൂട്ടത്തെഷുടപ്പുതോ 

അയാതിടത്തു പാഞ്ചാലന് ധൃപുദ്യമ്നനെതിര്ത്തുതേ. ൫ 
ഏവം ഭാഗം തിരിഞ്ഞിട്ട ഘോരപ്പോരു മുതിരന്നതിരു 
വരന്മാര് വീരരോടേററു ഭൈരവാരാവമാരത്തവര്. യ് 
ഇളക്കവല്ലാതായ ത്തീ ൪൬ ശത്രുക്കഠംക്കങ്ങു പാഠണ്ഡവര 
ഇളകിത്തീര്ന്നു സൈനുങ്ങളാത്മ ക്ശേശത്തെയോരര്ത്തവര്. 10 

അമരഷമുയംപ്പെട്ടവരോ ധീമാന്മാര് സത്വചോദിതര 

പ്രാണന് പിട്ടുമമെതിര്ത്തേററു പോരില് ദ്രോണവധത്തിനായ, 
ഇരുമ്പയം പാറയും കൂട്ടിരട്ടീടംവണ്ണമായിതേ 

ക: കരയം കരുതി - ശ്രദ്ധിച്ച് . 
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വീ രരാല്ബ്ബഹളപ്പോരു ചൃതാട$ം വീരരേല്ലവേ/. 12 

കിഴവന്മാര്ക്കുമമ്മട്ട പെരും പോരോര്മ്മയില്പഹോ 

കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടമി ല്പമ്മട്ട നരേശ്വര! 13 

ആ വീരപ്രക്ഷയത്തിങ്കല് കുലുങ്ങി ടന്നു പാര്ത്തടം 

തിരിഞ്ഞു പാഞ്ഞിട്ടം ഭൂരിബലഭാരം വഹിക്കയാല്. 14 

ഇളകീടം ബലത്തിന്െറ വിണ്ണിലും വിങ്ങമാരവം 
അജാതശത്രുസൈനൃത്തില് പ്രവേശിച്ചു ഭയങ്കരം. 15 
അവനോടേററിട്ടു പാണ്ഡുപ്പടയപ്പോളസംഖ്യമേ 
കൂര്ത്തുമുര്ത്തമ്പെയ്മടച്ചു ദ്രോണന് പോരില്ച്ചരിച്ചവന്. 16 

ആശ്ചര്യകാരിയാം ദ്രോണനാസ്സ്സൈന്യത്തെയുടച്ചതില് 
കിണഞ്ഞേററു തഴുത്താനാ ദ്രോണനെപ്പുടനായകന്. 17 

അതത്യാശ്ചര്ൃയമായ് ക്കണ്ടേന് ദ്രോണര് പാഞ്ചാലര് തങ്ങളില് 
അതിന്നുപമയില്ലൊന്നുമെന്നാണെന്നുടെ നിശ്ചയം, 18 

അഗ്നിതുല്യന് നീലനപ്പോളെരിച്ചു കുരുസേനയെ 
വില്ജ്വാലയമ്പു കണലുമൊത്തോ൯ കാടഗി പോലവേ. 19 

അവന് പട മുടിക്കുമ്പോം ദ്രോണപുത്രന് പ്രതാപവാന് 

മുമ്പേ മോഹത്തൊടഴകില്പ്പുഞ്ചിരിക്കൊണ്ട ചൊല്ലിനാൻ: 

"” ശരാരച്ചിസ്റ്റാല്ഃപ്പലരെയുമെരിച്ചീടുന്നതെത്ത നീ? 
ഞാനൊരുത്തനൊടേററാലും ചൊടിച്ചെയ്യാലുമെന്നില് നീ,” 

താമരത്താര് നിറംപുണ്ട താമരത്താര്ദളാക്ഷനെ 

വിടര്ന്ന പങ്കജമുഖന് നീലനെയ രൂ ശരങ്ങളാല്. 2 

അവന്െറയെയത്തേററു മൂന്നു ഭല്പത്താല് ദ്രോണനന്ദനന് 
കാടിയും കുടയും വില്ലുമറത്തു ശത്രുവിന്നുടെ. 49 

വാളം പരിചയം കൈക്കൊണ്ടാത്തേര് വിട്ടേററ നീലനും 
പക്ഷി പോലെത്തി,യാദ്രാണിത്തല കൊയ്യാന് നിനച്ചവന്. 

വാളോങ്ങുമ്പോളവനുടെ സുനാസം കുണ്ഡലാഞ്ചിതം 

മുഖം ഭപ്പം കൊണ്ടറുത്തു സസ്മിതം ദ്രോണനന്ദനന്. ക്ര 

അവ പൂര്ണ്ണേന്ദുവദനന് പൊയത്താര്നേര്മിഴിയുള്ളവന് 
ഉല്പലാഭനുയര്ന്നുള്ളോന് ചത്തുവീണു ധരിത്രിയില്. 26 

അപ്പേഠടം നടുങ്ങി യൊട്ടേറെയഴനൂ പാണ്ഡവപ്പട 

അഗ്നിദാസ്സ്റാം നീലനെയാദ്രോണപുത്രന് വധിച്ചതില്. ൧7 

ചിന്തിച്പാറ പാണ്ഡവര്ക്കുള്ള മഹാരഥരശേഷവും 
നമ്മെക്കാക്കില്ലയോ ശക്രപുത്രനെന്നോര്ത്തു മാരിഷ! 2 

സൈന്യത്തിന്െറ വലത്തപ്പോഠംശ്ശുക്തന് മദ്ദിക്കയാണവ൯ 
ശേഷം സംശപഹ്യ്കരെയും നാരായണബലത്തെയും. ൧9 

1 “പ്രാണൈ: ദീവ്യതാം“ എന്നതിന്െറ പരിഭാഷ. “പ്രാണനെക്കൊണ്ടു 
കളിക്കുന്ന' എന്നര്ത്ഥം. 2 ശരാര്ച്ചിസ്സറ്.ം അമ്പുകളാകുന്ന ജ്വാല. 



32. സങ്ക,ലയുദ്ധം 

ഭിമന് കാരവപക്ഷിയരായ പല 2 ഹാരഥന്മാരോടും എതിര്ക്കുന്ന. അന 

ഖ്ധി ഭടന്മാരെ കൊടുന്നു. പാണ്ഡവര് ദ്രോണരുടെ നേരേ യൃദ്ധത്തിനുചെല്ലു 

ന്നു. കര്്ണ്ണാര്ജ്ജുനന്മാര് തമ്മിലുള്ള യൃദ്ധം. കര്ണ്ണ സഹോദരന്മാരുമട വധം 

കര്ണ്ണുസാത്യകിമാര് പരസ്പരം ഏറാമുട്ടുന്നു. ദ്രോണരുടെ സേനാനായക 

ത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാംദിവസത്തെ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു, 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സൈസന്ൃത്തി നെത്തടുത്തപ്പോഠംപ്പ്യൊറുത്തില്പാ പ്ൃകോദരന് 

അര്വ്ൃതമ്പെയ്ത ബാല് ഹീകന്രത ന്നെപ്പത്തമ്പു കര്ണ്ണനെ. | 

കൂര്ത്തുപൂര്ത്തുള്ളൊരതൃഗ്രകടുബാണങ്ങളാലുട൯ 

അവനെക്കൊല്ലവാന് ദ്രോണനെയ തൂ മര്മ്മങ്ങഠം തോറുമേ. 3 

വിണ്ടും തീയെന്ന പോലേളും സരപ്പോഗ്രവി ശിഖങ്ങളെ 

ഇരു പത്താഠെണ്ണമെയ്ക്കാനിടകൂടതെകണ്ടവന്, ] 

കര്ണ്ണനും പന്തിരണ്ടമ്പങ്ങശ്വത്ഥാമാവുമേഴുട൯ 

ദുര്യോധനക്ഷിതിപനുമാറമ്പെയ്കി ത൨ ന്െറ മേല്. 4 

ഭിമനായേവരേപ്പുടേയെറ തിര്ത്തെയ്തൂു മഹാബലന് 

അമ്പതെയ” രൂ ദ്രോണധെയാക്കര്ണ്ണനെപ്പത്തു ബാണവും. ടി 

കുരുക്ഷി തപനെപ്പന്തി രണ്ടാ ദരരണിയെഷയര്വ്വതും 
ഘോരാരവം ചെയ്തുകൊണ്ടെ പേരരില്പ്പാഞ്ഞേററിതായവന്. 
പ്രാണ കാക്കും സ്വഭാവത്താല്ച്ചാക്കിന്നപനെതിര്ക്കുവേ 
ചൊല്ലി വിട്ടൂ ഭടന്മാരെബഭി മരക്ഷദ്ക്ു ധര്മ്മജന്. ന് 

ഓജസ്സറേറിടുമവരോ ചെന്നെത്തീ? ഭീമസന്നിധയ 

യയയയധാനപ്രടൂതി കഠം മാദ്ര*നന്ദനവീരരും. ി 
അപര് ചെന്ു ചൊ ച്ചേററ കേറിനാര് പുരുഷര്ഷഭര 
വില്പാളിവരര് കാത്തീടും ണമസെന്യം പിളര്ക്കുവാന്. 9 

പാമു കേറ്. വീര്യമേറും ഭമ൯തൊട്ട മഹാര്ഥര 

അവരെത്താനേററു കുസാലന്യ ദ്രോണന് മ ഹാരഥ൯. ച 

പോരില് പൊരുതുമുക്കള്ള വീരരം രഥികേന്ദ്രരെ 

നാടും ചാക്കിരുപ്പേടിയം വീട്ടേറു നിന്കൂട്ടര് പാര്ത്ഥരില്. 11 

സാദി കൊ സാദികളെത്തേരാളി രഥിവീരരെ 
വാഠം വേല് വെഞ്ഃജഴുവും കൂട്ടിമുട്ടി പ്പോരേറദമഗ്രമമയ. 12 

ക$ംകലാശമാംമട്ടു വട.൬ആ ഖഠംഗയുദ്ധവും 
കൊമ്പമാര്പാഞ്ഞേല്ുകൊണ്ടഘോരമായത്തിരന്ന് താരണം 

ആനമേല്നി ന്നൊരാഠം വീണ്ട വാജി കേരിത്തുങ്ങി മറൊരാഠം 

തേരില്നിന്നമ്പേററു വേറിദ്ദൊരാഠം വ"ണിതു മാരിഷ! 3.4. 

മറെഠാരുത്തന൯ പട പേ ളി ല്. വാണു ക്ടക്കവേ 
രാറത്തു ദകേറീ ട്ട തല തെറിറ്റര്ച്ചിതു കഞ്ജരം. 39 
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രശക്കി വേറേ ചിലരെത്താഴേ വീണോരെയാനകഠം 

നിലത്തു കൊമ്പു താഴ്ത്തീട്ടം കൊന്നൂ പല രഥീ ന്ദ്രരെ. 16 

കൊമ്പിന്കടഷ്ക്കു നാരാചമേററ ചോരയൊലിച്ചുമേ 
പോര്ക്കുളത്തില്പ്പുല നരന്മാരെ മദ്ദിച്ചു കുംഭികയം. മു 

കാരിരുമ്പി൯് ചട്ടയിട്ടാളാന തേര് തുരഗങ്ങളെ 
വീണിരിക്കേച്ചൊടിച്ചാനയുടച്ചൂ മുളപോലവേ. 18 

കഴുച്ചിറകെഴന്നമ്പ മേത്തു കേറി നരേശ്വരര് 

ഫ്രീമാന്മാര് കാലയോഗത്താല്ക്കഷ്ടപ്പെട്ട കിടപ്പിലായ. 19 

അച്ഛന് കൊന്ന തനയനെത്തേരോടിച്ചു കടന്നുതേ 
മകനച്ചനെയും പോരില് മുറ വിട്ടുള്ള മട്ടിലായ്. 20 

അച്ചുടഞ്ഞൂ കേതുവററു കുട വീണിതു ഭൂമിയില് 
നുകം പാതി മുറിഞ്ഞിട്ടമതും കൊണ്ടോടിയശ്വവും. ]। 

വാളള്ള കൈയററു വീട കുണ്ഡലം ചാര്ത്തുമാസ്യവും 

ഉയക്കേറുമാന കേറീട്ട മന്നില്ത്തേരു തകര്ന്നുപോയ”. ക 
മേലാളമായ് വീണിതശ്വമാന പാഞ്ഞു തകര്ത്തതില് 

ക്രമം വിട്ടേററവും ഘോരമായിത്തീര്ന്നിതു സംഗരം. ൭8 

“ഹാ! താത! ഹാ പുത്ര! സഖേ! നീയെങ്ങോ നിളു,മണ്ടൊലാ 
പ്രഹരിക്കൂ വരു കൊല്പൂ ചിരിച്ചും കൊട്ടിയാര്ത്തുമേ. 24 
ഇമ്മട്ട ചൊല്പിക്കേഠംക്കായീ പലമാതിരി വാക്കുകഴം 
ആനയാളശ്വമിവതന് ചോരയങ്ങേററിതേററവും. 56 

പൊടി നിന പാരിടത്തിൽ ഭീരുക്കഠംക്കേററു മോഹവും 

ചക്രം ചക്രത്തോടണച്ചു വീരന് വീരന്െറയാഹവേ. 46 

അസ്ത്രമാര്ഗ്ഗം കവിഞ്ഞാറേ ഹരിച്ചു ഗദയാല്ത്തല 

ഉണ്ടായീ മുടിയില്ച്ചുററി മുഷ്ടി യൃദ്ധം ഭയങ്കരം, കു് 

നഖദന്തങ്ങളെക്കൊണ്ടും കുഴക്കില് നില കിട്ടുവാന് 

ശൂരന്െറ വാളെടുത്തേത്ും കൈയാപ്പോരില് മുറിഞ്ഞുപേദയ്. 

വില്പമ്പുമായ് മററവന്െറ തോട്ടി കൈക്കൊണ്ടു ങ്ങനെ 

പരന് പരനെ നിന്ദിച്ചു പിന്തിരിഞ്ഞിതു മറെറാരാഠം. 9 

വേറിട്ടൊരാളനയനുടെ തല കൊയ്യിട്ടു. ഭൂമിയില് 
മരററാരാളാര്ത്തോടിയൊച്ച കേട്ട പേടിച്ചു മറെറാരാഠം. 30) 
കൂരന്പവെയ്യപരന് കൊന്ന സ്വന്മാരെ*പ്പരരെപ്പരന് 
ഗിരിശൃംഗംപോലൊരാന നാരാചംകൊണ്ട വീഴ്ത്തിയോന്. 

വര്ഷക്കാലത്താററവക്കുപോലിടിഞ്ഞു പതിച്ചുപോയ. 

തേരാളിയെ മദിച്ചാന മശക്കീ മലപോലവേ, 3 
അശ്വസാരഥി സമ്മിശ്രം ചവിട്ടി ക്കേറിനിന്നുതേ. 
അസ്്രജ്ഞരാം ശൂരര് ചോരയണി ഞ്ഞല്പതു കണ്ടുടന് ൭ 

4 സ്വന്മാര്ം-- സ്വപക്ഷീയര്. 



103 സംശപ്യകവധപര്വ്വം 

നെഞ്ഞുറപ്പററ ഭീരുക്കഠം പലരും മോഹാണ്ടയ പോയ് 
എല്പാമുഴന്ന നിലയി ലറിയാതായി തൊന്നുമേ 

പടയും പെടടിയും ചിന്നി ക്രമം വിട്ട വിധത്തിലായ് 
അപ്പ്പോഠംസ്സേനാപതിയിതു തക്കമെന്നും പറഞ്ഞുടന് 

ത്വരയേറും പാണ്ഡവരെ ത്വരിപ്പിച്ചിതു വീണ്ടമേ. 

അവന്നെശ്ശാസനം ചെയും കൈയുക്കേറുന്ന പാണ്ഡവര 

34 

36 

896 

പൊയ കഷ്കുന്നങ്ങഠം പോലെത്തി ദ്രോണത്തേരനേര്ക്കുകൊല്ലവാ 
പിപ്പീടിന് കേറുവിന് തമ്മില്പ്പേടിക്കായ”വിനറുക്കുവിന് ' '[ന് 
എന്ുച്ചത്തില്ബ്ബ ഹളമായാദൃര്ദ്ധരഷരഥാന്തരേ. 

ഉടന് ദ്രോണന് കൃപന് കര്ണ്ണന് ദ്൪ണി മനന് ജയദ്രഥന് 

വിന്ദാനുപിന്ദരാവന്ത്യര് ശല്ൃന്താനും തടുത്തുതേ. 
ആര്ൃധര്മ്മച്ചെടി യൊടാദ്ടുരല്വാരന്മാര് ദുരാസദര്൪ 

പാഞ്ചാലരും പാണ്ഡവരും പിട്ടില്പാ ദ്രോണനെത്തദാ. 

അപ്പ്യോയം ദ്രോണന്൯ ചൊട'ച്ചേററം ശരമാര്കഠം തൂകുവോന് 

ഏറെച്ചെയ” തൂ ചേദി പാണ്ഡു പാഞ്ചാല പരിമദ്ദനം . 
ദിക്കി ലൊട്ടുക്കു കേയാക്കായിരവനെറ ഒചറുഞാണൊലീ 

ഇടിവെട്ടും പോലെ :യറെ മരത്ത്ൃര്ക്കു ഭയമ..ംവിധം. 
ഇന്നേരത്തര്ജജൂനന് ഭൂരിസംശപ്യുകഒരെ ചെന്നുടന് 

പാണ്ഡവപ്പടയെ ദ്ര: ണയ മദ്ദിക്കും ദ: കരെ ലെത്തി നാന്. 

ശരാഘച്ചുഴി യും ചോരന പ 

ആസ്സുംശപ്ുകരെക്കൊന്ു കേറിക്കണായ്? ഫല്ഗുനന്. 
സൂയി ചക്ഷണം 

ഞങ്ങഠം കണ്ടതു  തജഡ്സാല് ജ്വലിക്കും മരക്കടദ്ധവജം. 
ശരാംശൂ രൂ ഭിഡ്സുംഗപുകാഡോ്ധി വറവിച്ച വിട്ടവന് 

ആപ്പാണ്ഡവഴയുശാന്താരക്കര തപിപ്പിച്ചു കുരുക്കളെ. 
ഭഹിപ്പിച്ചു കുരുന്ഠ ശ്രുതേഭസ്റ്റ്:ലരജ്ജുനന് 

പ്രളയത്തിരുസ്സൂരപ്പരെയമുല്ലടാഗ്ന കണക്ക്; നെ. 

അവന് ബാണഗണം വാട്ട ഗജാശ്വരഥയോധ് കഠം 

മുടി ച റന്നിപ്പാര്ത്തടത്ത ര വ് ശരശത്ഥാര്ത്തരായ.* 

ചിലരാരത്തസ്വരം കൂട്ട്! വേറിട്ടു ചിലരാര്ത്തുതേ 

പാര്ത്ഥന്െറ ബാണമേററിട്ടു ചത്തു വീണ് നാർ ചിലര്. 

ഖാതില്ച്ചാടം ചിലരെയും വ്ണോരെപ്പുസേേ പാരം 

&യാധമരക്കൊശീല ഇഷ് 

തേര തകം പിത്ത് 

38 

99 

ലി 

3 

൭ 

[3 ൫ 

ക്ര 

ക്് 

ക 

9 

20) 
& യ) ന്റ മു സ കരള്ട്ാ! കാ ഷെവ ടിച്ചു യ്ക്ക.” യെസമരത്തുയേ. 
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ശരണാര്ത്ഥി പ്പടനിലവിളി* കേട്ടിട്ട സൂുതജന് 1 

പേടിക്കേണ്ടെന്നേററുരച്ചു ചെ.൬ പാര്ത്ഥന്റെ നേര്ക്കുടന്, 

ആബ്ഭാരത്രഥി ശ്രേഷ്ഠന് മററും ഭാരതഹര൪ര്ഷണന് ൭2 
അസ്ധ്രജ്ഞവരനാഗ്നേയമസ്്രമപ്പൊളയച്ചുതേ. 
ജ്വലിക്കും വില്ലമായേറെ ജ്വലിച്ചമ്പെയ്യവന്നുടെ 53 

ശരാഘത്തെശ്ശരാഘത്താല് ദ്രവിപ്പിച്ചു ധനഞ്ജയന്. 

അവന്െറയെരി ബാണങ്ങളമ്മട്ടധി രഥാത്മജന് ൭3 
അസ്രമസ്ും കൊണ്ടടച്ചമ്പെയ്തുകൊണ്ടലറീടി നാന്. 
ധൃഷ്ടദ്യമ് നന് ഭീമസേനന് തേരാളി യയൃയധാനനും ൭൭ 

കര്ണ്ണന് നേര്ക്കു ചെന്നെയ തു മുമ്മൂന്നമ്പു കളപ്പെൊഴേ. 
അര്ജ ജു നാസ്രുത്തിനെക്കര്ണ്ണന് തടുത്തു ശരവൃഷ്ടിയാല് ൭൫6 

മൂന്നമ്പെയ്ത മുറിച്ചിട്ടാനാ മൂവരുടെ വില്ലുമേ. 

ആ വീരര് വില്പററു വിഷംകെട്ട പാമ്പൃകഠം പോലെയായ 57 

വേല് തേരില്നിന്നെടുത്തേന്തിസ്സ്റി ംഹമട്ടലറീടിനാര്. 

കൈക്കൊണ്ടുക്കില്ച്ചാട്ടി വിട്ടാപ്പാമ്പൊക്കും ദപൃഥേലുകഠം 
ആഞ്ഞു കര്ണ്ണന്െറ നേരിട്ടു പാഞ്ഞു ചെന്നിതു യരുക്ഷണം. 
മുമ്മൂന്നമ്പണി കൊണ്ടിട്ടങ്ങവ. മൂന്നുമറുത്തുടന് 58 

അലറീ ബലവാന് കര്ണ്ണനമ്പര്ജ* ജനനി ലെയ്യവന് 
രാധേയനെപ്പാര്ത്ഥനുമേഴമ്പകൊണ്ടുക്കിലെ യ്ക ദേ 

മൂന്നു കൂര്ത്തവ്പെയ്ക്ക കൊന്ന കര്ണ്ണന്യന് ൦ പ്പ! വീരനെ, 
പിന്നെശുത്ുഞ്ങജയനെയാറമ്പുകൊണ്ടു വധിച്ചുട൯ 6 

ഭല്പങ്കൊണ്ടര്ജജുനന് പീഴ്ത്തീ വിപാടനെറ ശിരസ്സമേ, 
ധാര്ത്തരാഷട്രന്മാര്കഠം ക൦ണ്കെക്കി രീടിയൊരുവന് ദ്ൂതം 

കര്ണ്ണന്്റ്റ മുമ്പില് വെച്ചിട്ടു കൊന്നു തമ്പികഴം മൂവരെ. 

ഭീമനപ്പേോഠംത്തേരില്നിന്നു ചറടിഗ്ഗരുഡരീ തിയിൽ ചി 

വാളി നാല്ക്കരണ്ണഭടരെയറത്തു പത്തുമഞ്ചുമേ. 

വീണ്ടും തന്നുടെ തേരേറി വാല്ല വേറിട്ടെടുത്തുട൯ 64 

പത്തമ്പെയ” രൂ കര്ണ്ണനെസ്സൃതാശ്വങ്ങളെ യൃമഞ്ചജുമേ. 
ധൃഷ്ടദൃയമ“നന് പര।ചയം വാളമായ* ചന്ദ്രവര്മ്മനെ 62 

വെട്ടി ക്കൊന്നൂ ബ്ബ ഹല്ക്ഷത്രനെന്ന നൈഷധനേയ്യമേ. 
പിന്നെത്തന്നുടെ തേരേറിപ്പഠഞ്ചാല്ൃയന് വേറെ വില്ലുമായ് 68 

കര്ണ്ണനെപ്പോരി ലെഴുപത്തിമൂന്നമ്പെയ്തിതാര്ത്തുടന൯൯. 
ശൈനേയനം ശക്രതുല്ൃയന് വേറേ വില്ലൊന്നെടത്തുട൯ 67 

അര്വ്വത്തിനാലമ്പു കര്ണ്ണന്മേലെയ്യൊന്നലറീടിനാന്. 
രണ്ടു ഭല്പങ്ങഠം പാര്ത്തെയ്മ കര്ണ്ണ൯ന്തന് വില്പറത്തവന് ളു 

പിച്ച ഭടേന്മാരുടെ നിലവിളി 
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വീണ്ടു മൂന്നമ്പയ കര്ണ്ണനെ കൈയ്ക്കും മാറത്തുമാഴ”ത്തിനാന്. 
അപ്പ്യോടംദര്യോധനന്ൃറപന് ദ്രോണനും സിന്ധുരാജനും 

സാ തൃകിക്കടലില്ത്താഴും കര്ണ്ണനെക്കരകേററിനാര്. 
ഭവാന്െറ വക തേരാനയാളശ്വങ്ങളസംഖ്യമേ 

കര്ണ്ണന്നു തുണയായ് ചെന ത്രസിപ്പിക്കും പ്രഹാരി കഠം. 

ധൃഷ്ദ്യൂമ" നന് ഭീമസേനന് സാഭദ്രന് സവ്യസാചിയും 

സഹദേവന് നകുലനും കാത്തു സാതൃകിയേത്തദം. 
ഇമ്മട്ട മററ പില്പരക്കു നാശമാമ്പടിയുല്ക്കടം 

നിന് കൂട്ടര്ക്കും കൂടലര്ക്കും പ്രഠണന് കൈവിട്ട യുദ്ധമഠയ. 
കാലാം തേരാന കുതിര ഗജാശ്വ രഥ മര്ത്തൃരായ” 

തേരാനയാളശ്വമോടു തേര് പത്തി രഥ ഹസ്ത്ിയായ 
അശ്വമശവവു മായാനയാനഷയായത്തേരു തേരുമായ* 

ഇടഞ്ഞു കാണുമാറായീ കാലാഠം കാലാഠംകളോടുമേ. 
ഏവം കല൪ആ സമരം ക്രവ്യദങ്ങഠംക്കു ഹര്ഷണം 
വന്പരോടായ്ക്കുമ്പമറേറാര്ക്കന്തക:ലയവര് ദ്ധനം. 

പരം നര ദ്വിപ രഥ വാജി ഭഗ്നരായ” 
പെരുത്തുപേര് ഗജ രഥ പത്തി വാജികഠം 

കരീന്ദ്രരാല്ക്കരിവരര് തേര്കഠം തേരകളാല് 

ഹയങ്ങളാല്ക്കുതിരകളാഠം കളാഴഠംകളാല്. 

രഥങ്ങളാല്ക്കരി കഠം ഹയ ങ്ങഠം കൊമ്പരാല് 
തൂുംഗരാല് നരര് തൃരഗങ്ങരം തേര്കളാല് 
പുറത്തു പാടിന മിഴി നാറു പല്പമായ” 
മരിപ്പു വീണിതു ഗതവര്മ്മഭൂഷണ 2. 

അതേവിധം പരര് വിവിധായയധങ്ങളാല് 

വധിച്ചു വിണതിഭയമേകമാനകാടം 

ഹയങ്ങളാനകഠം നരരും ചവിട്ടിയും 

കുഴങ്ങി തേരുരുഠ: കയറീട്ട പൊട്ടിയ്യം. 

പ്രമോദനം ശ്വാപദ പക്ഷി രാക്ഷസര്. 
ക്രഹേഠ! ജനക്ഷയമിതു ഘോരമാംവിധായ 
മ ഹാബലന്മാര് ചൊടിയാല്പ്പരസ്പരം 

മുടിച്ച ചുററീ പടുവിരൃമോടഹോ. 

പരസ്പരം ബലമിളകിച്ചമഞ്ഞുടന് 
പെരുത്തു ചോരപ്പുഴ വാച കാണ്കവേ 

ദിവാകരന് പോയ് മല പുക്കൊളിക്കവേ 

ബലദ്വയം കൈനില പുകി ഭാരത! 

൫൭. പട്ട്, 
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1 കൂടലര്... ശത്രുക്കഠം 9 ഗത വര്മ്മഭൂഷണം ടം. ചട്ടയും ആഭരണങ്ങളും വേര് 
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33, ചക്രവ്യ;,ഹനിര്മ്മാണപരാമര്ശം 

ധര്മ്മപുത്ൂരനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടവരാമെന്ന വാക്കു പാലിക്കാത്തതില് 

ദുര്യോധന൭ന്റ പരിഭവം. അര്ജ്ജുനനെ അകററിയാല് മാത്രമേ അതു ചെ 

യ്ക്ാന് പററുക യുള്ള എന്നു ദ്രോണര്. ക്രവ്യൂഹം നിര്മ്മിച്ചു” അഭിമന്ൃവിനെ 

വധിച്ച വിവരം സഞ്ജയന് ചുരുക്കിപ്പുറയന്നു. ആ കഥ വിസ്രിച്ചുകേട്ടാല് 
ക്കൊള്ളാമെന്നു” ധ്ൃതരാഷ്ടരരാവശ്യപ്പെടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഓജസ്വിയര്ജ' ജുനന് മുന്നേ നമ്മെത്തോല്ലിച്ചു വിട്ടതില് 
ദ്രോണന്നുള്ളാശ പാഴായി ധര്മ്മജന് രക്ഷയ:ണ്ടതില് 1] 

ഏവരും ചട്ട പൊട്ടി പ്പോയ” പോരില്ത്തോററുള്ള നിന് ടര 
പൊടി യേ റേറററമുദ്വേഗാല്പ്പത്തൂദിക്കൊത്തു പാഠഠത്തവ൪. 4 

ഭാരദ്വാജമതം കണ്ടു പടയെപ്പിന്...ല ച്ചര 
പോരില് മെച്ചം കൊണ്ട മാററാര് താഴത്തിപ്പരിഹസിച്ചവര, 

ജീവജാലം ഫല്ഗനന്െറ സല്ഗുണങ്ങഠം പുകഴ”ത്തിയും 

കേശവന്നര്ജ് ജൂനന് പോരില് വേഴ്യും വാഴ്ത്തിടും വീധം 4 

അഭി ശസ്തൂ2നി ലയ്ക്കായിദ്ധ്യാനമാനത്തി ലാണ്ടപോയ; 

പിന്നെച്ചൊല്ലി ദ്രോണനോടു പുലര്കാലം സുയോധനന് ം 
സേ ഹ.ംപൂണ്ടഭിമാനത്താല് ശത്രുവൃദ്ധിയില് മറല്ലെട്േം 

യോധരൊക്ക ക്കേട്ടന ല്ലെ വാശിയാല് വാഗ് മിയാമ൨ന് 6 

* * അങ്ങഷ്കു ഞങ്ങഠം വദ്ധ്യന്മാരായി രിക്കാം ദവി ജോത്തമ! 
അ മ൦ണങഞ്ങു പിടിക്കാഞ്ഞതടുത്താദ്ധര്മ്മപുത്രനെ. 7 

അങ്ങിച്ചു 'ച്ചെങ്കില് നേരിട്ട ശത്രു കൈ ചിട്ട പോയിടാ 
പിടിക്കാന് വെച്ചവന് വാനോര് ചേരും പാണ്ഡവര് കാക്കിലും 

വരം നന്ദിച്ചെനിക്കങ്ങന്നേകിപ്പിന്നെ മറിക്കയാം 

ഭക്തന്നാശാഭംഗമാരൃരായോര് ച്െയ്യില്ലെൊരിക്കലും.” ി 

എന്നു കേട്ടപ്പൊഠം നാണിച്ചു ചെഠന്നാന് മന്നനൊടാഗ് ഗുരു 
* “നിന് പ്രിയത്തില്ത്തുനി ഞ്ഞെന്നെയങ്ങുന്നങ്ങനെയോര് 
സസുരാസുര ഗന്ധര്വ്വ യക്ഷ രാക്ഷസ പന്നഗര് (ക്കെഠലാഠ 

1 പത്തുദിക്കിലേക്കും നോക്കുന്നവര്; അത്രമാത്രം പരിട്രമിച്ചവ ഒരന്നര് 

ത്ഥം. 2 അഭിശസ്തന്ം ലോകാപവാഭത്താല് ദൂഷിതന്. 
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ലോകരാകാ സവൃസാചി പോരില്ല്രാപ്പോനെ വെല്ലവാന്. 11 
വിശ്വസൃക്കാം' കൃഷ്ണനുമായര്ജ്ജുനന് കാത്ത സേനയില് 
ഈക്കു കാട്ടാനാരൊരുവന് പ്രഭോ, മുക്കണ്ണനെന്നിയേ? 12 

ഉണ്ണ, സത്യം പറഞ്ഞേക്കാമിതു തെററില്ലൊരിക്കല്യം 

അവരി ല്ത്തേരാളിയായ വീ രമ്രേഷ്യനെ വീഴ്ത്തുവേ൯. 13 
ദേവകഠക്കും പിളര്ക്കാവല്ലാത്ത വൃഹം ചമയ്റ്റുവന് 

ഒരു യോഗം കൊണ്ടു ഭൂപ, ജിഫണ്വേ ദൂരെയാക്കെടേ?. 14 
അവന്നു പോരിലറിയാതില്ലയില്ലൊരസാദ്ധ്യവും 
അഞങ്ങുമിങ്ങുമെഴും ജഞാനടെ ക്കെ നേടീട്ടമുണ്ടവന്. '' 35 
ദ്രോണനേവം പറഞ്ഞാറേ പിണ്ടും സംള്പ്ലകപ്പട 

തെക്കോട്ടജജൂനനെപ്പോരില് വിളി ച്ചേററിതു തല്ക്ഷണം 16 

പിന്നെപ്പരന്മാരൊടുണ്ടായര്ജ്ജുനന്നു മഹാരണം 
കണ്ടിട്ടമില്പം കേട്ടിട്ടമി ല്പൊരേടമതേവിധം. 17 
അതില് ദ്രോണന് ചമച്ചോരാ വ്യൂഹം ശോഭിച്ചു മന്നവ! 
മദ്ധ്യാഹ”നസൂര്ൃയനെപ്പോലെ ദുര്ദ്ദരശം പരതാപനം. 18 
വലിയച്ചുനന്െറ പാക്കാലച്ചക്രവൃയൂഹം സുദുര്ഭിദം2 

പലാപട്ടേം പിളരന്നാനങ്ങഭിമന്യ മഹാരണേ. 19 

ദുഷ്കരം ചെയ്ത വളരെ വീരന്മാരെ വധിച്ചവന് 
ആറു വീരരൊടൊത്തേററു ദശ്ശാസനിവശത്തിലായ". 20 
സൌഈഭദ്രന്3 പൃഥി വീപാല, പ്രാണന് പോക്കീ പരന്തപ! 
ഞങ്ങളേററം ഹര്ഷമാണ്ടു സങ്കടപ്പെട്ട പാണ്ഡവര് 21 

സൌഭദ്രന് പോരില് വീണപ്പേഠ ചെയ്യാരങ്ങവഹാരവും. 

ധ്ൃതരാഷ ട്രന് പറഞ്ഞു 

യൌവനം തികയാത്തോരാ വീരസി ംഹകുമാരനെ 

കൊന്നതാക്ക്കേട്ടെന്റെ കരഠം തകരുന്നുണ്ടു സഞ്ജയ! 2 

ധര്മ്മകര്ത്താക്കഠം വെച്ചോരാ ക്ഷത്രധര്മ്മം കഠോരമാം 

രാജ്യാര്ത്ഥം ശൂരര് ബാലങ്കല്ശ്ശുസ്രരമേല്പിച്ചതില്പയോ? 3 

പേടി വിട്ട ചരിച്ചീടുമതയന്തസുഖി ബാലനെ 

അസ്ത്രജ“ഞര് പലരുംകൂടി ക്കൊന്നതെന്തോതു സഞ്ജയ! 4. 

ഓജസ്സേറന്ന സാഭദ്രന് രഥാനീകം പിളരക്കുവാന് 
പോരില്ക്കളിച്ച കളിയുമെന്നോടോതുക സഞ്ജയ! 25 

സഞ്ജയ൯ പറഞ്ഞു 

പോദിച്ചി തല്ലോ നൃപതേ, സാഭദ്രനെറ നിപാതനം 
അതെല്ലാം ഞാന് പറഞ്ഞീടാം കരുതിക്കേഠംക്ക മന്നവ! 26 
കുമാരന് പട ഭേദപ്പാന് കരിയാടയവണ്ണവും 

1 വിശസ്തൃക്ട' ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവന്. 5 സുദുര്ഭിദം വളരെ കഷ്ട 
പ്പട്ടാടും ഭേദിക്കാന് കഴിയാത്തതു. 3 സരഭദ്ദ ന. അഭിമനയ. 
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ജയാര്ത്ഥി ദുര്വ്വാരവീരഭഞ്ജനം ചെയ്തവണ്ണവും, 27 
പല വള്ളിക്കുടില് മരനിരയൃയള്ള പനാന്തരേ 
കാട്ടതീയില്പ്പെട്ട ജന്തതട്ടില്പ്പേടിച്ചു നിന്ഭടര്. 2൫ 

34. ചക്രവ്യ,ഹനിര്മ്മാണം 

സഞ്ജയന് അഭിമന്യവധവൃത്താന്തം വിസ്മരിക്കാന് തൂടങ്ങുന്നു, ദ്രോണര് 

മറേറുള്ളവരുമായി ആലോചിച്ചു” ചക്രവ്യൂഹം നിര്മ്മിക്കയും മര്മ്മസ്ഥാനങ്ങ 
ളിലെല്ലാം അശ്വത്ഥാമശല്യകൃപാദികളെ കാവല് നിര്ത്തുകയും ചെയുന്നു. 
അളിമന്യവിനെ കളുക്കില്പ്പെടുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി യുദ്ധമാരംഭി 

ക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പോരിലതൃഗ്രകര്മ്മാക്കഠം കര്മ്മസംസുചി തശ്രമര് 
ഐവര് പാണ്ഡവര് കൃഷ്ണാഡൃര് വാനവരര്ക്കും ദുരാസദര് . 1 
സത്വം കര്മ്മാന്വയം ബുദ്ധി യശഃശ്രീ കീരത്തിയാദിയ ഠല് 
ഗുണത്താല്ത്തുല്യനുണ്ടായീ ലുണ്ടാവില്പിപ്പൊഴില്ലൊരായം. ള് 

സത്യധര്മ്മരതന് ദാന്തന് വി പ്രാര്ച്ചാദി ഗുണങ്ങളാല് 
എപ്പോഴും വാനില് വാഴുന്ന രാജാവല്ലോ യുധിഷ്യി രന്. 8 
പ്രളയാന്തകനും സ്വാമി, വീര്യവാൻ ജാമദഗ്നൃയനും 
തേരാണ്ട ഭീമനും മുവര് തുല്യരെന്നാണു ചൊല്വതും. 4 
പോരില് പ്രതിജ്ഞാകരണപട ഗാണ്ഡീവി പാര്ത്ഥനെ 
ശരിയായയപമിച്ചീടാനൊന്നും കണ്ടില്ല മന്നില് ഞാന്. 5 
ഗുരുവാത്സല്യൃമൊട്ടേറെയൊതുക്കം വിനയം ദമം 

സരന്ദര്യം ശാര്യമെന്നാറും നകലന൯തങ്കംലുള്ളതാം. 6 

ശ്രുത ഗാംഭീര്ൃയ മാധുര്യ സത്വ രൂപബലങ്ങളാല് 
അശ്വിനീദേവകാംക്കൊത്ത വീരനാം സഹദേവനും. 7 
കൃഷ്ണനും പാണ്ഡവന്മാര്ക്കുമൊക്കും സല്ഗുണ മൊക്കയും 

കൂടിയൊന്നിച്ചു ക൦ണുന്നുണ്ടൊന്നായിട്ടഭിമന്യവില്. 8 

ധൈര്യത്താല്ദ്ധര്മ്മപൃത്രന്നും ചരിരതത്താലെ കൃഷ്ണനും 
കര്മ്മത്താല്ബ“ഭീമകര്മ്മാവാം ഭീമസേനന്നു മൊത്തവന്; 9 

ധനഞ്ചയന്നു രൂപത്താല് വിക്രമത്താല് ശ്രുതത്തിനാല് 
വിനയത്താല് നകലനും സഹദേവന്നുമൌത്തവന്. 30 

ടു തരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

സൂത, രോല്ല്ാതെഷുള്ളോരു സാഭദ്രനഭിം ന്യുവേ 
കൊന്ന വൃത്തം കേട്ടിടേണം യുദ്ധത്തില്ക്കൊന്നതെങ്ങനെ? 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സ്വൈര്യം കൈക്കൊ “ക നൃപതേ, ശോകം താങ്ങുക ദുരദ്ധരം 

നിന്മ ഹാബന്ധുനാശത്തെക്കഥിക്കാമതു ഴകൌംക്ക നീ, 12 
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ചക്രവ്യൂഹം മഹാരാജ, ച്ചു ഗൃരുപുംഗവന് 
അതില് മുററും ശക്രനൊക്കും രാജാക്കന്മാരെ നിര്ത്തിനാന്. 19 

ദ്വാരംതോറം സുരൃതൂല്യകുരാരന്മാരെയാക്കിനാന് 
രാജപുത്രരക്കൊക്കെയങ്ങ സംഘമുണ്ടായിതപ്പെഴേ. 34 

എല്ലാരും സമയം ച്െയ്യോരെല്ലാം ചെങ്കൊടിയുള്ളവര് 
എല്ലാം ചുമപ്പുടപ്പുള്ളോരെല്പഠം രക്തവിഭൂഷണര്. 35 

എല്പാം രക്തപതാകാഡ്യരെല്ലഠം പൊന്മാലയുള്ളവര് 
ചന്ദനം തേച്ചു പുമാല ചാര്ത്തിസ്സൂക്ഷ്മതരാംബരര്. 16 

ഒന്നിച്ചു പാഞ്ഞണഞ്ഞാരാക്കാര്ഷ്ണിയായ് പൊരുതീടുവാന് 
അവരരക്കുളള വി ലുന്മാരുണ്ടല്ലോ പതിനായിരം. 17 

നിന് പരത്രനഴകേറുന്ന ലക്ഷ“മണന് മുമ്പിലുള്ളവര 

അന്യോന്ൃയസമദുഃ ഖന്മറരദന്യാന്യം തുല്യൃയസാഹസര്. 18 
അന്്യോന്യസ്സൂര്ദ്ധി കളവരന്യേഠനയഹിതകാംക്ഷികഠം 

ദുര്യോധനന് നരപതേം, നി൬ആ പടനടുക്കുതാ൯. 19 

കര്ണ്ണ ദശ്ുൂസസന കൃപ മഹാരഥരുമായ* നൃപന് 

ദേവരാജോപമന് ശ്രീമാന് വെണ് കൊറററക്കുടയുള്ള വന്. 20 

വെഞ്ചാമരകളം വീശിച്ചുദയാര് ക്കന് കണക്കിനെ 
പടത്തലയ്ക്കുലായ* നിന ദ്രോണനാം പടനായകന്. 21 

സിന്ധുരാജനുമവ്വണ്ണം ശ്രീന് മേരു കണക്കിനെ 

സിന്ധുരാജന്െറയരി കിലശ്വത്ഥാമാവു മു൯പി ലായ്. കള് 
നിന്മക്കളം മുപ്പതുപേര് വാനോര്ക്കൊത്തവര മന്നവ! 
ഗാനസ്ധാരരാജന് കിതവന്! ശലൃയന് ഭൂരിശ്രവസ്സമേ. 23 

സിന്ധുരാജന്െറ പാര്ശ്വത്തില് ശോഭിച്ചിതു മഹാരഥര് 

യൃദ്ധം നടന്നൂ പിന്നീടു തൂമുലം: രോധഹര്ഷണം 44 

നിന് കൂട്ടര്ക്കും പരന്മാര്ക്കും ക ത്തൊഴിക്കുന്നമാതിരി. 

35. അഭിമന്യപ്രതിജ“ഞ 

പാണ്ഡവ പക്ഷക്കാര് എത്ത ശ്രമിച്ചിട്ടും ദ്രോണന്െറ ചക്രവൃഹത്തെ ഭേദി 

ക്കാന് കഴിയായ“കയാല്, ധര്മ്മപുത്രന് അഭിമന്യവിനെ അതുന്ദ നിയോഗി 

ക്കുന്ന. ഞങ്ങഠം നിന്നെ അനുഗമിച്ചുകൊള്ളാമെന്നു പറഞ്ഞു് ഭീമാദികഠം 

അഭിമന്യുവിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, അഭിമന്യവി ന്െറ മുന്നേററം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദ്രോണന് കാക്കു ദുഷ് പ്രധൃഷ്ൃയമാകരാപ്പടയോടുടന് 
എതിര്ത്തേററിതു പാര്ത്ഥന്മാര് ഭീമസേനന് തുടങ്ങിയോര്. ൪ 

1 കിതവന് വഞ്ചകന്. 2 മുമുലം-.ം ഭയങ്കരം. 
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ചേകിതാനന് സാതൃകിയും ധൃഷ്ടദ്യമ”നനുമങ്ങനെ 
വിക്രാന്തനാം കുന്തിഭോജന് ര്ഥഥി ദ്ൂരപദരാജനും ക 
ക്ഷത്രധര്മ്മാവാര്ജ"ജുനിയയം ബ്ബഹല്ക്ഷത്രാഖ്യവീരനും 
ചേദിരാജന് ധൃഷ്യകേതു മാദ്രേയന്മാര് ഘടടോല്ക്കചന്൯ 

വിക്രാന്തനാം യയധാമന്യ മടങ്ങാത്ത ശിഖണ്ഡിയ്യം 

യി 

ദര്ദ്ധര്ഷനുത്തമാജസ്ത് രഥിശ്രേഷ്ഠവിരാടനും 4 

ക്രുദ്ധര് പാഞ്ചാലി കാപുത്രര് വീര്യവാൻ ശി ശുപാലജന് 
വീര്യമേറം കേകയന്മാര് സൃഞ്ജയ ന്മാരസംഖ്യമേ ൭ 

ഇവരും മററമൊന്നിച്ചു കൃതാസ്സ്രര് സമരോദ്ധതര് 

ഈക്കില്പ്പാഞ്ഞേറിയാബ്ഭാരദ്വാജനായ് പടവെട്ടവാ൯. 6 

അടുത്തെത്തീടുമവരെഗ ഗുരുവും പടുവീര്യവാന് 

കടുത്ത ശരജാലത്താല്ത്തടുത്താന് കൂസലെന്നിയേ. റ് 

ജലപ്രവാഹം ദുര്ഭേദ,ശൈലത്തോടേററവണ്ണുമേ 

ദ്യോണനോടേററവര് കടന്നീലാഴി കരപോലവേ. 

ദ്ദോണന്റെറ വില്പില്നിന്നെത്തുമമ്പുകൊണ്ടാര്ത്തരാമവര് 
ഭാരദ്വാജന്െറ നേരിട്ട നില്പാനായീല പാണ്ഡവര്. 9 

അതൊരല്ഭതമായ്ക്കണ്ടേന് ദ്രോണന്തന്നുടെ ദോര്ബ്ബല 
പാഞ്ചാലസ്യഞ്ജയന്മാരിങ്ങിവനെക്കയറാഞ്ഞതില്. 10 
ചൊടിച്ചാദ്രോണനെത്തീടടന്നതു കണ്ട യുധിഷ്ടിരന് 
പലപാടും ചിന്തചെയ'രൂ ദ്രോണനതന്നെത്തടുക്കുവാന്. 11 

അതൃന്തശക്തനാ ദ്രോണനെന്നറിഞ്ഞു യുധിഷ്ലിരന് 
അസഹ്യൃമാം മഹാഭാരം ചുമത്തിയഭിമന്യവില്. 10 

കൃഷ്ണാര്ജജുനന്മാരില്നിന്നും താഴാത്തോജസ്വിയോടുടന് 
ശതുജിത്താകുമഭിമന്യവോടിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: 13 
”” ജിഷ്ണുവിക്ങെത്തി യാല് നമ്മെ നിന്ദിക്കാതാക്കുകണ്ണി, നീ 

ച ക്രവൃഹം പിളരന്നി ടാന് ഞങ്ങയംക്കി ങ്ങറിവില്ലെടോ. 14 

ന് പിളര്ക്കും ഫല്ഗുനഃനാ കൃഷ്ണനോ രാക”മിണേയനോ 

ചകരവൃഹം മഹാബാഹോ, വേറെയഞ്ചാമതില്ലൊരായം. 30 

അഭിമന്യോ, വരം ചോദിക്കുന്നോര്ക്കേകെന്െറയുണ്ണി, നീ 
പിതൃ രൈക്കും മാതുലര്ക്കും മറെറല്പാസ്സ്റേനകഠംക്കമേ. 16 
ഉണ്ണി. യുദ്ധം വിട്ടു വന്നല് നമ്മെഗ്ലഗര്ഹിക്കമ ര്ജ' ജൂനന് 

വേഗമസ്ര്രമെടുത്തിട്ടീ ദ്രോണപ്പട പിളര്ക്കെടോ. 17 

അമ പറഞ്ഞു 

 ടാണന്്ററയതൃശ്രദുഡപ്പടക്കെട്ടടരിങ്കുതു ഞാന് 
പിതൃക്കഠംക്കു ജയം പാര്ത്തു പിളരന്നേറുന ശുണ്ടടന്. 19 

: ദോര്ബ്ുപം ടട കയ്യുക്കു". 2 പടക്കെട്ട് വ്യൂഹം. 
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അരുളീട്ടണ്ടെനിക്കച്ചന് സ്സ്സൈന്യം പിളരാന് വഴി 
തിരിച്ചുപോരാനറിയില്ലാപത്തെങ്ങാനുമേളുകില്. 19 

യൃധിഷ്യി രന് പറഞ്ഞു 

വൃയഹം പിളര്ക്കു യോഗേന്ദ്ര, വഴി ഞങ്ങഴംക്കു തീര്ക്കുക; 

നിന്നെപ്പിന്തുടരാം ഞങ്ങളുണ്ണീ, നീ പോയിടും വഴി. 20 

ഉണ്ണീ, പോരില് ജിഷ്ണ്തുല്യനാകും നിന്നെ രണാങ്കണേ 
മുന്നി ലാക്കിച്ചുററമൊത്തു കാത്തു കേറുന്നതുണ്ടിതില്. 21 

ഭീമസേനന് പറഞ്ഞു 

ഞാന് നിന്നെപ്പി൯തുടര്ന്നീടാം പാര്ഷതന് യുയയധാനനും 

പാഞ്ചാലരും കേകയരുമിപ്രഭദ്രകര് മത്സ്യരും. മ്മ 

വ്ൃയഹമാദ്യം നീ പിളര്ന്നാല് പി നെച്ചെന്നങ്ങമിങ്ങുമേ 

മുടിച്ചുകൊള്ളാമീ ഞങ്ങഠം വന്പന്മാരെ വധിച്ചുടന് 23 

അഭിമന്യു പറഞ്ഞു 

ദുരാസദാദ്രാണസൈനൃയത്തിങ്കല് മക്ക റുന്നതുണ്ടു ഞാന് 
കത്തും തീയില്ച്ചചൊടിച്ചീി യാന്പാററ കേറുംകണക്കിനെ 24 

ആക്കര്മ്മം ഞാന് ചെയ്തുകൊള്ളാം രണ്ടു വംശത്തിനും ഹിതം 

പ്രീതി യെച്ചെയ്കുകൊള്ളാം ഞാനെന്നമ്മാമനുമച്ഛനും. 4൭ 

ഒററയ്ക്റു ബാലനാകും ഞാന് കൂട്ടമഠഡ പ്പടയാഠംകളേ 
കാലനംചെയ”വ/!തായിട്ടു കാണുമിപ്പൊഴുതേവരും. 36 

സുഭദ്ര പി റന്നോനല്പര്ജ' ജൂനാത്മജനല്പ ഞാന് 
പോരിലെന്നോടു നേരിട്ടു ചാകാതേകന് തിരിക്കുകില്. 27 

ഒററത്തേരാലെ ഞാനിന്നീ ക്ഷത്രമണ്ഡലമൊക്കയും 

പോരിലെട്ടാക്ക :യില്ലെങ്കി ലര്ജ്ജുനാത്മജനല്പ ഞാന്, 8 

യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു 

ഏവം ചൊല്ലും നിനക്കേററം ബലം സദഭദ്ര, വായ്ക്കൂുമേ 

പിളര്ക്കാന് നോക്കിടുന്നല്ലോ ദ്രോണവ്ൃയൃഫം ദുരാസദം. 9 

സാദ്ധ്യ രഅദ്ര മരുല് പ്രായര് വസ്വശ്വ്യരക്കപരാക്രമര്3 
ശക്തിയേറുന്ന വില്ലാളിപരുഷവമ്യാരഘര് കാക്കിലും. 90 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അവന്െറയാ വാക്കു കേട്ട ചൊല്ലി വിട്ടിതു സൂതനെ 

സുമിത്ര, ദ്രോണസൈനൃത്തി ലേക്കശ്വങ്ങളെ നീ വിട്ട. 1 

' 1 കാജ്ചനം ചെയ്ക-കാലവശഗരാക്കിത്തീര്ക്കുക. 2 എട്ടാക്കുക ... എട്ടാ 
യി മുറിക്കും; കഷണം ക്ഷണമാക്കുക എന്നര്ത്ഥം. 3 വസ്വശ്വ്ൃയര്ക്കപരാ 

കര മി ൨.സുക്ക ഠം, അശിനീദേവക ഠം, സൂര്യന് എന്നിവരെപ്പോലെ പരാക്രമി, 



36. അഭിമന്യപരാക്രമം 

രഥം ചക്രവ്യൂഹത്തിന്െറ നേര്ക്കു നയിക്കാന് അഭിമന്യ തേരാളിയേടടു 

കല പിക്കുന്നു. സൂക്ഷിച്ചു മുന്നേറിയാല് മതിയെന്നു തേരാളി മുന്നറിയര്ീപ്പ 
നല്കുന്നു, അഭിമന്യ അതു വകവയ്ക്കാതെ മുന്നോട്ട കടന്നു് അനേകം ഭടന്മാരെ 
സംഹരിക്കുന്നു. യുദ്ധം കൂടുതല് ഭയങ്കരമാകുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ധീമാനാം ധര്മ്മപുത്രന്െറ വാക്കു കേട്ടര്ജ”ജുനാത്മജന് 
സൂുതനെ ദദ്രാണസൈനൃത്തേക്കായി വിട്ടിതു ഭാരത! 4, 

പോക പോകെന്നവന് ചൊല്ലി വിട്ടീടന്നോരു സാരഥി 
രാജാവേ, ചൊല്പിനാനപ്പോളഭിമന്യവൊടിങ്ങനെ: 2 
' ” ആയുഷ മാനേ, മഹാഭാരം നിങ്കലേല്പിച്ചു പാണ്ഡവ൯ 
തക്കതായ ബുദ്ധി കൊണ്ടോര്ത്തു പിന്നെപ്പൊരുതിടേണമേ.ട 

ആചാര്യന് കൃതിയാം ദ്രോണന്൯ പരമാസ്സ്രകൃതശ്രമന് 

ഏററം സുഖം വളര്ന്നോന് നീയിങ്ങതൃയന്തവിശാരദന്. ”' ട് 
അപ്പ്ോോഠംച്ചിരി പുംകെണ്ടോതീ സൂതനോടഭി മനവും : 

'"സാരഥെ, ദ്രോണനാരാണീസ്സറൂര്വ്വക്ഷത്രിയയോഗവും. ി 

ഐരാവതം കേറി വാനോരൊത്ത ദേവേന്ദ്രനോടുമേ 
പടത്തലയ്ക്ുല്പ്പൊരുവേനില്ലീ മന്നരില് വിസ്മയം. 6 
ഇ്യമത്ുസൈന്യമില്ലെന്്റെറെ പതിനാറാലൊരംശവും 
സുത, വിശ്വം ജയിപ്പേോഠരു വിഷ് ണവമ്മാമനേല്ല്ിലും. ന 

അച്ഛനര്ജജുനനേററാലും പോരിങ്കല്ബ “ഭയമില്ല മേ.”" 
അഭിമന്യ പരം സൂതവാക്കിനെദ്ധിക്കരിച്ചുടന് ി 
പോകെന്നാനവനോടാശു ദ്രോണസൈനൃത്തില് വൈകൊലാ. 
വയസ്സ മുന്നൊത്തശ്വങ്ങളടനോടിച്ചിതപ്പൊഴെ 9 

അതി പ്രഹരഷമില്ലാത്ത സൂതന് പൊന്കോപ്പണിഞ്ഞവ. 
ദ്ദോണവ്യൂഹത്തിങ്കലേക്കാസ്സമിത്രന് വിട്ട വാജികഠം 10 

 ദ്ാണരെറ നേര്ക്കു പാഞ്ഞേററു മഹാറേ'ഗത്തൊടും നൃപ! 
അവനങ്ങനെതെത്തുന്ന കണ്ടാ ദ്രോണാദ്ൃയരേവരും 
കാരവന്മാരെതിര്ത്തേററു, പിന്തുണച്ചി തു പാണ്ഡവര്. 1. 

ഉയര്ന്ന കൊൌന്നക്കൊടി യോടുമേററുടന് 

പൊന്ചട്ടയിട്ടാരജ്ജൂനിയര്ജ്ജൂുഗനോപമന് 
ദ്രോണാദ്ൃരായ്യോരി നെതിര്ത്തു നിര്ഭയം 

ഗജങ്ങളായയ് സിംഹകി ശോരരീതിയില്. 4 

കടന്നേലന്നൊരവനായ് നന്ദിച്ചു പൊരുതധരവര 

 ാറത്തമാഴിയില്ഗഗംഗാവരത്തം പോലായിതപ്പൊേ. 3 

_ സ്ൂരം കെഠന്നൊടുക്കും ശുരന്മാരവര് തങ്ങളില് 
ചാരമാം ബഹളപ്പോരു നടന്നൂ ധരണീപതേ! ) 



115 ത്ത്; നൃയൂവധപര്വവം 

ഏററം ഭയജംരരണമതങ്ങനെ നടക്കവേ 
ദ്രോണൻ കാണ്ക വൃ ഹമുടച്ചതി ല്ച്ചെന്നേറിയാര്ജ ജൂനി. 25 

ലി 

മ ഹാബലനവ൯ വൈരിമദ്ധ്യം കേറി മുടിക്കുവേ 
ആന തേരാഠാം കുതിരകഠം നന്ദിച്ചേററ വളഞ്ഞുതേ. 316 

നാനാധഖാദ്ൃരവത്തോടും പരം കൈകൊട്ടിയാരപ്പൊടും 

ഹുങ്കാരാരവസമ്മിശ്രം നില്ൃനില്ലെന്ന വാക്കൊടും. 117 

മഹാഘോഷം പോകരുതു നിങള്ലെന്നോടേല്ലകെന്നുമേ 
ഇതാ ഞാന് പരലോകത്തിലെന്നും ചൊല്ലുന്നു വീണ്ടുമേ. 18 

ബ്ബംഹിതം ശിഞ്ജിതം ഹാസം ഖുൃരനേമിസ്വനാദിയാല് 
പാര്ത്തട്ടൊക്ക മുഴക്കിക്കൊണ്ടേററു ഫാല്ഗുനിയോടുടന്. 10 

അവരെത്തുമ്പൊഴേ വിരന് ശീ।ഘം പുര൪വ്വ൯ പരന് ദൂഡന് 

ഈബ“ഭൂരാതാക്കളെ മര്മ്മജ്ഞ൯ മര്മ്മഘ“നാശരഗമെയ്കകുതേ., 20 

നാനാമട്ടള്ള കൂര്ത്തമ്പു വ ന്നേറവശരാമവര് 

അവറെറ നേര്ക്കുതാന് ചൌ തസിലിയുാന് കണക്കിനെ. 

അവര്ക്കുള്ളളടല് കൈ കാലെന്നി വകൊണ്ടു: ടനായവന് 

വിരില്ലൂ ഭൂമി യജ്ഞത്തില്ക്കുശയാല് വേദ് പോലവേ. 24 

ഉടുമ്പുംതോലുറകളം വില്ലുമമ്പും ധരിച്ചുമേ 

തോമരം തോട്ടി പരിശ വാഴം കടിഞ്ഞാണു വെണ്ടഴു 40 

അയോഗുളം കത്ത്! ഗദ തോമരര്ഷ്ടികഠം പട്ടസം 
ഭിണ്ഡിപാലം വേല് പരിഘമമ്പുകമ്പനമങ്ങനേ കക 

ചമ്മട്ടി വ൯ തോട്ടി കുന്തം മുട പ്പിടിയുമങ്ങനേ 

മുല്ഗരം ക്കോപണീയണങ്ടം പരിഷഘം കയര് പാറയും ക്ട 

ഏടുത്തു ചന്ദനം പുശീട്ടംഗദംപേോട്ട കൈയുയകഠം 
അസംഖ്യം നിന് ഭടരുടെയറുത്താനാശു ഫാല്ഗുന. 06 

ചോരചാടിപ്പിടച്ചിടരവയാല് മിന്നി മന്നിടം 

ഗരുഡച്ചിനനപഞ്ചാസൃാഹിക്ളാലെന്നവണ്ണുമേ. ക് 

ല്ല രി മുടിയയമാക്ക്കടെന്്യ ചാരു കുണ്ഡലം 

ചൊടിച്ചു | ചുണ്ടകഠയം കടിച്ചുതിരും ചോരയോടഫോ, 8 

പൂമാല കം ഷാം: മണി രത്നമണിഞ്ഞുമേ 
തണ്ടററ താമരമയ്ത്കൊത്തും ചന്ദ്രസൂര്യാഭ ചേരന്നുമേം, ച 

ഹിതപ്രിയം ചൊല്ലയവ പുണൃഗന്ധമിയന്നവ 

ശത്രുത്തലകളൊട്ടേറെ വിരിച്ചു മന്നിലാരജ് ജൂനി. പി 

ഗന്ധരവ്ൃയനഥരം പോലെ. ചോപ്പുണിഞ്ഞുള്ള തേരുകയം 

ഈഷാമുഖം ചിത്രവണദം ണ്ഡബ ന്ധൂരമററവ. ധ 

1 ഗതഡ സ്യ്ാഹികയം ഗരുഡ ല് ഛേദദിക്കപ്പെട അഞ്ചു തലയയള്ള 

സര്പ്പങ്ങടം. 2 ഉഷ്ണീഷം തലപ്പാവു”. 



അഭിമനൃപരാക്രമ്ം 9. 

മൂടു കാല് മൂക്കു പല്ലെന്നിതററുമഃ രണഭൂമിയില് 

ചക്രോപസ്കരണം പോക്കി ക്കോപ്പൊക്കയുമടച്ചുമേ. 

മേല്വിരിപ്പു കളഞ്ഞുള്ള ഹയങ്ങളെയസംഖ്യമേ 
അവ്പെയ്കറുത്തുവിട്ടാനാദ്ദിക്കിലൊട്ടുക്കു ഭാരത! 

ആനക്കാരൊത്താനകളെക്കൊടി തോട്ടികളൊത്തുമേ 

ചട്ട ചങ്ങലാഖയന്നല്ല കററക്കയറു കംബളം 

മണി മമ്പിക്കൈയ കൊമ്പു ഗജപാലാനുഗാഘവും 

കൂര്ത്തുമുരത്തന്വെയ്തറത്തു വീഴത്തീ ശത്രുഭടാന്തരേ, 

വനായുജം പാര്വ്വതിയം കാംബോജമഥ ബാല്ഹികം 

ചെവി വാര കണ്ണി വയുറച്ചോടുടശ്വം പലേതരം. 

പ്രാസര്ഷ്യിശക്തിയോധന്മാര് നല്ലഭ്യാസി കളൊത്തവ 

മകുടച്ചാരത്തറത്തിട്ടും സടാച്ഛുടയറ്ത്തുമേ. 

കണ്ണും നാവും പുറത്താക്കിക്കുടല്മാലകഠം ചിന്നിയ്യം 

മേലാഠം ചത്തും കഴുത്തററും ക്രവ്യാദാനന്ദ്മാംവിധം 

ചട്ട തോലും മുറിച്ചിട്ട മലമൂത്രാസ്രമി ശ്രമായ് 
നിന് നാഗനികരം വീഴ-ത്തിയേററം ശോഭിച്ചിതായവന്. 

ഒററന്ത്ുചിന്തമ്യനാം പിഷ്ണുസാഹസം ചെയ്തമാതിരീ 
മദ്ദിച്ചു നിനെ നാലംഗപ്പെരുമ്പടയെയായവന്. 

ഓജസ്വി ത്രൃംബകന്൯' ഘോരാസുരപ്പടകണക്കിനെ 

പരര്ക്കസഹൃമാം കര്മ്മം പോരില്ച്ചെയ്യര്ജ* തൂനാത്മ ജനു, 
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൧ര്രുദ്ധവംഭസാദ്യമം പോയിപ്പാഞ്ഞോടാന്൯ വഴി നോക്കും 

ജിവന് കൊത്ിച്ചിട്ടന്യോന്യം ഗോത്രപ്പേരകഠം വിളിച്ചുമേ 

ചത്ത പുതൂപ തൃഭ്രാതേബന്ധുസംബന്ധിരാര്കളെ 

പിട്ടോടീ സത്വരം വാജിദ്വിപങ്ങളെ നടത്തിയ്യം. ടി 

തൃംബകന്.-- മുക്കണ്ണന്, ശിവന്. 2 സ്കന്ദന് ംസുബ്രഹ്മണാൃന്. 



37. അഭിമന്യ പരാക്രമം 

അഭിമനൃവി ന്െറ പരാക്രമം ശത്രുക്കളെ ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്നു. അശ്കക 

പുത്രവധം. ശല്യന് അഭിമനൃവി നെറ അമ്പേററ മോഹാല സ്ൃ്പെടുന്നു, കാരവ 
സേന പിന്തിരി ഞ്ഞോടുന. സിദ്ധചാരണാദികഠം അഭിമനൃവിനെ പുക 
ത്തുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഓജസ്സറേറുന്ന സാഭദ്രന് സൈന്യം ഭഞ്ജിച്ചു കണ്ടതില് 

താനേ ദുര്യോധനന് കോപിച്ചേററു സാഭദ്രനോടുടന്. 1. 
പോരില് സാഭദ്രനെറ നേര്ക്കു രാജാവേല്ലതു കണ്ടതില് 
മശങ്ങി യുഴലും രാജയോധരോടോതിനാന് ഗുരു: ക 

"'വീര്ൃയവാ൯ നമ്മളി ല്ക്കാണും ലക്ഷം കൊല്ലുന്നി താര്ജ്ജുനി 
അങ്ങോട്ടേല്പിന് പേടിയായ വിന് കാപ്പറിന് കാരവനെ ദ്ൂരതം.?” 
ഉടന് കൃതജ്ഞരാം ശക്തരിഷ്ടന്മാര് ജിതകാശികഠം2 
പേടിച്ചേററം ത്ൂസിച്ചു൦ള്ളാര് ചുററീ നിന് പുതുവിീരനെ. 4 

ദ്രോണന് ദ്രണി കൃപന് കരണ്ണൂന് കൃതവര്മ്മാവു സബലന് 
ബ്ബഹല്ബലന് മദ്രരാജന് ഭൂരിഭൂരിശ്രവന് ശലന് ട 
വൃഷസേനന് പാഠരവനും കൂര്ത്തുമുര്ത്തമ്പു തൂകിയും 
പെരുത്ത ശരവര്ഷം പെയ്യെതിര്ത്തു ജിഷ ണപുത്രനെ. 6 

മോഹിപ്പിച്ചവനെദ്ദുര്യോധനനേ വിടുവിച്ചുതേ 
വായി ല്പ്പെട്ടാത്തീററി പോലെ പെറ്ുത്തില്പതു ഫാല്ഗുനി,. 7 

സൂതാശ്വമി ശ്രരാത്തേരാളി കള്ളെശശരവൃഷ്ടിയാല് 
പിന്തിരിപ്പിച്ചു സാഭദ്രന് സിംഹനാദം മുഴക്കിനാന്. 8 

മാംസം കൊതിക്കും സിം ഹത്തിയ്മട്ടുള്ളോരാര്പ്പു കേട്ടടന് 
ചെൊടിച്ചുവര പൊറുത്തീലാ ദ്രോണന്തെട്ട മഹാരഥര്. ഉ 

രഥവംശംകൊണ്ടവനെ വളച്ചിട്ടവര് മാരിഷ! 

നാനാമട്ടിഷുജാലങ്ങഠം ചൊരിഞ്ഞാര് കൂട്ട മിട്ടവര്. 30) 

നിന് പാത്രനവ കണ്ടിച്ചു വാനില് കൂര്ത്ത ശരങ്ങളാല് 
എതിര്ത്തെയ്യാനവരെയങ്ങതൊരല്ഭതമായിതേ. 11 

അവന് പാമ്പൊക്കുമവ്വെയ്കു ചൊടിപ്പിച്ചവരാമവര് 
വളഞ്ഞു പഞ്ഞു പോകാത്ത സാഭദ്രനെ വധിക്കുവഥന്. 32 

കടല് പോലാര്ത്തിളകി വന്നടുക്കും നി൯് പടക്കടല് 

തടുത്തു നിര്ത്ത? സാഭദ.മ്പാല് കര കണക്കിനെ. 10 
പരസ്പുടം ഹനിച്ചേോറു ജപേരേതുന്നോരു ശൂരരില് 

3. ലക്ഷം ലാക്ക് (' പരാടിമനൃര്ലക്ഷ്യം ന: പശൃതാം ഹത്തി വീര്യ 
വാന് ' എന്നു മൂലം. നാം നോകി ക്കൊണ്ട നി ഒ്ലെത്തന്നെ വീരൃവാനായ അഭി 

മന്യ ഉന്നം വെക്കുന്നതെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നര്ത്ഥം.) 2 ജിതകാശി വീ 

ജയം കൊണ്ടു ഗര്വ്വിപ്യാനായിത്തിര്ഭന്നവന്. 



അഭി നൃൂപരാക്രമം 

അഭിമസ്ൃയപാന്മോര്്രി ല്പ്ലിന൯്തിരിഞ്ഞി ല്ലൊരംത്തനും. 

ഏവം ഭയങ്കരം ഘോരയുദ്ധം വര്ദ്ധിച്ചു നില്ലവേ 
അഭിമനൃവിനെപ്പാര്ത്തിട്ടൊമ്പതന്വെയ്ത ദുസ്സൃഹ൯. 

ദുശ്ശാസനന് പന്തിരണ്ടു മൂന്നാശ്ശാരദവതന് കൃപ൯ 

ദ്രോണനാശീ വിഷപ്രായമാകുമേഴമ്പമങ്ങനെ. 

വിവിംശതീവി ംശതിയയമേഴമ്പു കൃതവര്മ്മനും 

ബ്ലഹല്ബ്ബ ലനുമമ്മട്ടെട്ടശ്വത്ഥാമാവുമേഴുടന്. 

ഭൂരിശ്രവസ്സം മുന്നമ്പങ്ങാറു ബാണങ്ങഠം ശല്യനും 

രണ്ടമ്പുട൯ ശകുനി മൂന്നാദ്ദുര്യോധനരാജനും. 

എതിര്ത്തെയ്താനായവരെ മുമ്മൂന്നമ്പപ്പെൊഴായവന് 

തുള്ളമ്മാറു മഹാരാജ, വില്ലുമേന്മി പ്രതാപപഠന്. 

നിന്മക്കഠം പേടിപ്പിച്ചീടമഭിമന്യ ചൊടിച്ചുട൯ 

ശിക്ഷാഭ്യാസപ്രഭാവത്തിന്൯ ഫലം കാണിച്ചുകൊണ്ടവന് 

ഗരുഡാനി ലവേധത്തില് സൂതന് വിട്ട ഹയങ്ങളാല് 

തടുത്തു വേഗമോടെത്തുമശ്മകന്െറ കുമാരനെ. 

അവന്െറ മുന്പില് നിന്നിട്ടാ ശ്രീമാനശ”മകനന്ദനന് 

ശക്തന് പത്തമ്വെയ്തു പിന്നെ നില്ലനില്ലെന്നുമോതിനാ൯: 

പത്തമ്പെയ്യാര്ജ ജൂനി രഥദ്ധാജ സുത ഫയങ്ങളം 
അവെറ കൈകളം വില്ലും തലയും വീഴ്ത്തി സസ്മിതം. 

സാഭദ്രന് വീരനാമശമകേന്ദ്രനെക്കൊന്നുവാട്ടതിരല് 

പടയെല്പാമൊന്നിളകിപ്പാഞ്ഞുപോകുന്ന മട്ടി ലായ. 
൨. 

16 

117 

18 

19 

൧0 

ക. 

ക്ക 

8 

8. 

അപ്പ്ോോരം കര്ണ്ണന് കൃപന് ദ്രോണ൯ ദ്ൂ൪ണ! ഗാന്ധരരനാഠ്ല ലന് 

ശല്ൃന് യയപദ്ധവജന് ക്രാഥന് സോമദത്തൻ വിവിംശതി 

വ൮ൃഷസേനന് സുഷേണനതാന് കണ്ഡഭേദി പ്രതദനന്൯ 

വൃന്ദാരക൯ ലലീിത്ഥന്താന് പ്രബാഹ് ദീ ര്ഗഘലോചനന് : 

ചൊടിച്ചു ദുര്യോധനനും ശരവര്ഷങ്ങഠം തുകിനാര്, 

വില്ലാളികഠം ശരവ്രാതമെയ്തുതേററഭ് മന്യവും 

കരയ്ണുനന്െറ നേര്ക്കേന്തി ചട്ടയുടലും പിളരും ശരം. 

അവന്റ ചട്ട പൊട്ടിച്ചു മെയ് പിളരന്ുടനാശ്ശൂരം 

നില്യത്തു കേറ് നൃപതേ, പുററില് പാമ്പു കണക്കിനെ. 
അപറാഗ്ശൂ തി യൃള്ളെയേ “ത്താറുഴന്നുഠംമ്മോഹമാംപടി 

ടം ഇ്ണ്ണന് കുലുങ്ങി ഭൂകമ്പത്തിങക്കല് മാമല പോലവേ 

പഷേണടനയ്യമെയ്യേവം ദീരഗ്ഘലോചനനേഖമേ 

നേ ഡഭേദിയെയും ക്രുദ്ധന് മുന്നമ്പാല്ക്കൊന്നു മുവരെ. 

അ വനക്ക രള്ണു നി രപത്തഞ്ച നാരാചകെയ്തുതേ, 

ി ആളി മനൃയപരന്മാര ടോ അഭിമന്യവു ൦ ശ്ര്രൂക്ക്യൂം. 

പി 

9 

റു) 

രി മു 



122 അടിമന്യവധപരവ്വം 

അശ്വത്ഥാമാ ധരുപതുമേഴുട൯ കല ധവരമ്മനും 

സര്വ്വാംഗമവേററ ചൊടിച്ചി ന്ദ്രനനദദനനന്മന൯ 3 

കയറനേന്തും കാലമട്ടില് ചുററിക്കാണായ് ഭടര്ക്കഹോ, 
ശരവര്ഷം കൊണ്ടു തൂകീ ചാരേ നിലുന്ന ശല്യനെ 33 

നിന് പടപസ്ത്റു ഭയം കൂട്ടിയാര്ത്തുകൊണ്ടാന് മഹാളജന്. 
മര്മ്മം പിളര്ക്കുമമ്പസ്ര്രവേദിയാമവനെയ്കതില് 344, 
ശല വ്വഭോ, തേര്ത്തടത്തിലിരുന്നങ്ങു മയങ്ങിനാ൯! 
പുകഠംന്നാര്ജജുനിയമ്മട്ടെയ്കവനെപ്പാര്ത്തു കണ്ടുടന് 35 
ഭാരദ്വധജന് കണ്ടെനിള്ലെപ്പാടേ പാഞ്ഞു പെരുംപട. 

ആ മഹാബാഹഫു പൊന്കെട്ടുള്ളമ്ു തൂകുന്ന കണ്ടതില് 36 

നിന്നാഴംക്കാര് മണ്ടി സിംഹംബാധിക്കും മാനുകഠം പോലവേ. 

ഇതി പടയിലവന് പരം പുകഴ് ന്നോന് 

പിര സര ചാരണ സാദ്ധ്യ സിദ്ധ സാര്ത്ഥം 

ക്ഷി തിചരജനമൊത്തു വാഴത്തിയാള 
ഘൃതപരിഷേകമിയന? തീയുപോലേ. 877 

38. അഭിമന്യപരാക്രമം 

ശല്യ൯ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടതു കണ്ട് ആ മഹാരഥന്െറ സഹോദരന് അഴി 
മന്യവിനെ എതിര്ക്കുന്നു. പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിന്െറ അവസാനത്തില് 
അര്ജ്ജൂനപുത്രന് ആ ശല്ൃസ ഹോദരനെ കൊന്നു വീഴാത്തുന്നു. ദ്രോണന്െറ 
തേര്പ്പട ചിന്നിച്ചിതറുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ട്രന് പറഞ്ഞു 

അമ്മട്ടമ്പെയ്ക മദ്ദിക്കും വില്ലാളീയടി മന്യവെ 

എന്നാരംക്കാരാപ്പോര്ക്കളത്തി അത്തടുത്തററവരാരുവാന്? 1 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു. 

നരേന്ദ്ര, കേളിയുടെ പോരിലുള്ള പെരുംകളി 

കമാരദ്വാജന് കാത്തുനില്ലം വ്യൂഹം ഭേദിക്കുമപ്പെൊഴേ. ക 
ജിഷ്ണുഭ3വമ്പവെയ്കു ശലൃന൯്തന്നെ മങ്ങിച്ചു കണ്ടുടന് 
ശലദ്യാനുജന് ശരനിര ചൊരിഞ്ഞും കൊണ്ടു കേറിനാന്. 3 

അവന്െറ തല സഭദ്രന് കൈകാലശ്വങ്ങഠം നാലുമേ 

സ്ാനേഷ്യം കുട കെടി തല്പം പന്നെ രരിവേണവും ട് 
ചക്രമച്ചുനുകം തൂണിയനുകര്ഷ്വുമമ്പിനാല് 
പതാകയും ചക്രരക്ഷന്മാരെയും കോപ്പു മുററമേ ് 

' 2 മയങ്ങിനാന്ം രോഹാലസ്യപ്പെട്ട. (“മുമോഹ 'എന്നാണമുലം.) 2 ഘ്ൃത 
പരി ഷേകമിയന്ന നെകയുാഴിച്ച. 3 ജിഷാ  അര്ജ്ജ്നപുത്രന്; അഭീ 
മന്യ 4 അനുകര്ഷംം തേരിന്െറ അടപ്പുലക. 



അഭ മന്ൃയപരാക്രമം 

ക കൈധേഗത്താലറുത്തു കാഞ്ഞ് ലവനെയൊരെ 
ഭൂഷാപ്രസ്പങ്ങളും ചിന്നിച്ചത്തു വിണിടിനാനവയ. 
ക്കുള്ള കാറേറററു മല പൊട്ടിവീണ കണക്കിനെ 
കൂട്ടുകാരും ഭയപ്പെട്ട ചുററും പാഞ്ഞോടി മുററുമേ. 

കാര്ഷ്ണി ചെയ്തുള്ളൊരാക്കര്മ്മം കണ്ടു ജീവികളേവരും 
നാദം മുഴക്കി നന്നെന്നു വാഴ'ത്തിക്കൊണ്ടിതു ഭാരത! 
ശല്യ്രാതാവു വീണാറേ തല്ഭടന്മാര് പെരുത്തുപേര് 
വംശം പേരിടവും കേഴപ്പിച്ചര്ജജുനാത്മജനോടുടന്൯ 
പാരം ചൊടിച്ചു പാഞ്ഞേററു വിവിധായയധപാണികഠം 
തേരാനയശ്വങ്ങളാലും കാല്നടയ്ക്കും ബലോല്ക്കുടര്. 
പെരുകും ബാണശബ്്ദത്താല്ത്തേരുത്ാംദ്ധനിയാലുമേ 
ഹുങ്കാരം മെൈകകൊട്ടിയാര്പ്പൂ സീ ംഹാരാവങ്ങളാലുമേ 

ചെറുഞാണൊലിയാലും താന് തര്ജ്ജിച്ചര്ജജുനപുത്രനെ 
ജീവനോടേ വിടാ നിന്നെയെന്നൊന്നിച്ചാര്ത്തുരച്ചുമേ. 
ഏവം ചെഠന്നവരെപ്പാര്ത്തു ചാരിച്ചും കൊണ്ടു ഫാല്ഗുനി 
മുന്പാരാരെയ്കിതവനെയെയ രൂ പാരം ശരങ്ങളാല്. 
വിചിത്രാസ്രപ്രയോഗങ്ങടം കൈവേഗത്തോടു കാട്ടിയും 
മുടുത്തുടര്ച്ചയായ്പ്പോരില്പ്പൊരുതീ ശുരനാരജജൂനി . 
കണ്ണനും 9 'ഷ്ല്ലൃവും നല്കീട്ടുള്ള ദിവ്യാസ്രമപ്പെഠഴേ 
കാണിച്ചുകൊണ്ടാനാക്കാര്ഷ്ണുി കൃഷ്ണന്മാര്ക്കു കിടഷ്ണ്കുതാന്. 
ഭൂരെമ്റകെഷ്ണും പെരുംഭാരം വീണ്ടും വീ ണ്ടുമുടച്ചുമേ 
ഒതാടടത്തുമവ്വെയ്കമങ്ങ കാണായ ഭേദമെന്നിയേ. 
അവന്െറ പില്ല വട്ടത്തില്ക്കാണായ്* പിടയുംപടി 
ശരല്ക്കാലത്തു ദ* പിക്കും സൂരൃമണ്ഡലരീതിയില്. 
ചെറുഞാണൊലി കേഴംക്കായിതവറ്െറ തലശബ?ദവും 
ഇടി വെട്ടുന്ന കാറി റ നി സ്വനംപോലെ ഭാരത! 
ഹീ മനമര്ഷി സാഭദ്രന് മാനദന് പ്രിയദര്ശനന് 
വിീരര്ക്കു വിസ്മയം നല്ക്ടിഷസ്രരംപ്പംര്നടത്തിനാന്. 

മുദുപായ” നിന്നു രാജേന്ദ്ര, ക്രൂരനായ ത്ത് ര്ന്നിതായവന് 

വര്ഷം തീര്ന്നു ശരത്തിങ്കല്ദ്ദേവനര്ക്ക൯ കണക്കിനെ, 
പൊനകടക്കെട്ടെഴും കൂരത്തുമുര്ത്തന്യകഠം പലേതരം 
ചൊടച്ചെയ്താ൯ പെരുത്തംഗൃജാലമര്ക്കന് കണക്കി മന. 

ദ്ഷുരപ്പവത്സദന്തങ്ങഠം വിപാഠങ്ങളുമങ്ങനേ 
നാരാച്ച ഭല്ലാര്ദ്ധചന്ദ്രാഞ്ജലികങ്ങളുമങ്ങനേ 

 തറക്കൂടടത്തില്പ്പകയവപന് ദ്രണന് കണ്ടെ സില്ലധേ 
ജാ സ്ററാര്ത്തി പെട പി ന്നൌമ്പരസന്തോടി വന്പട. 
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പുറ പി 

ഇഷാസിത്രപ്പേ..: 'അമ്പുകൊണ്ടും ൨൨൮ ആയഡുധങ്ങം കൊണ്ടുമുള്ള യുദ്ധം: 



39. മുശ്ലാസനയൃയദ്ധം 

അഭിമനയവി ന്െറ അസാധാരണമായ പരാക്രമം കണ്ടു് ദ്രോണന് ആ 

സമര്ത്ഥനെ പ്രശംസിക്കുന്നു. ദുര്യോധനന്, പക്ഷപാതക്കുററം ചുമത്തി ആ 

സേനാനായകനോട പരിഭവം പറയുന്നു. അഭിമന്യവിനെ കൊല്ലാമെന്നു 

വറഞ്ഞു” ദുശ്ശാസനന് മുന്നോട്ടു വരുന്നു. യുദ്ധം പിന്നെയും മൂര്ച്ഛിക്കുന്നു . 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ഫ്രീസന്തോഷങ്ങളാലെന്്റെറ ചിത്തം രണ്ടായി സഞ്ജയ! 

എന് പൃതര്രപ്പുട സാഭദ്രന് തനിച്ചേററു തടുത്തതില്. [1 

വീണ്ടുമെല്പാം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞീടുക സഞ്ജയ! 

ദൈതൃരായ“ സ്കന്ദന്നു തുല്യം കുമാരനുടെയാക്കളി . 2 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഹന്ത ചെൊലല്പാം ഭവാനോടു വിമദുമതിഭീഷണം 

ഒരുത്തനും പലരുമായയണ്ടായ ബഹളപ്പട. 8 

ഉത്സാഹംപൂണ്ടു സാഭദ്രനുത്സാഹി രിപുവീരരെ 

തേരാണ്ടോരെത്തേരി ലാണ്ടോനെയരൂു നിന് പടയാഠംകളെ. 3 

ദ്രോണൻ കര്ണ്ണന് കൃപ൯ ശല്യ്യന് ദ്രരണി ഭോജന് ബ്ബഹല്ബ്ദല൯ 

ദുര്യോധനന് സൌഈമദത്തി ബലമേറുന്ന സാബലന് 

പല സൈന്യത്തൊടീവണ്ണം പല മന്നവരേററതില് 

കൊള്ളി ചുററംപോലെ ചുററീട്ടെയ്ാനവരെയൊക്കയും. 6 

അമിത്രഘാതി സഈഭദ്രനസ്്രം തൂകി പ്രതാപവാൻ 

കാണിച്ചുകൊണ്ടാ൯ തേജസ്വി ദിക്കി ലൊട്ടുക്കു ഭാരത! ഴ് 

ഓജസ്സ്സേറന്ന സാഭദ്രക്രവിയയായതു കണ്ടുടന് 

നിന്റെ സൈന്യങ്ങളൊക്കേയും വീണ്ടും വീണ്ടും വിറച്ചുപോയ് 

അദപ്പാഠംച്ചൊല്ലീ മഹാപ്രാജ്ഞന് ഭാരദ്വാജന് പ്രതാപവാൻ 

ഹ ര്ഫാത്താല്ക്കണ്വിടര്ന്നുള്ളോന് കൃപനെപ്പ്രാര്ത്തു സത്വരം. 9 

നിന് പുത്രനുടെ മര്മ്മത്തില്ത്തട്ടീടുംപടി ഭാരത? 

പോരില്പ്പോരാന്നു പടുവാം കാര്ഷ്ണറ്* യെപ്പ്ാര്ത്തു കണ്ടുടന്. 10 

* “ഇതാ നില്ലുന്നു സാഭദ്രന് പാര്ത്ഥാഗ്രത്തില് യുവാവിവന് 
നന്ദി കൂട്ടിബ്ബന്ധേവര്ക്കും മന്നവന് ധരമ്മപുത്രനും. 1. 

സഹദേവന്നു നകലന്വ്ൃവണ്ണം ഭീമസേനനും 

ബന്ധുസംബന്ധി മദ്ധ്യസ്ഥസുഹൃത്തുക്കഠംക്കുമ ങ്ങനെ. ൧ 

ഇവന്നു കിടയായക്കാണി ല്ലന്യവില്ലാള് വീരനെ 

ഇച്ഛി ക്കില് സ്സേനയെ മുടിച്ചീടു, മെന്തിച്ഛിയാത്തതും?'' 19 

പ്രതിയോടും ദ്രണര ചൊന്ന വാക്കു കേട്ടിട്ടു നിന്മകന് 
ചാിംിക്കും ദ്രോണനെപ്പരേത്തു കാവഷ്ണിയില് ്രോധമോടുടന് 14 

ചെ ല്ലീ ദുര്യേധേനന് കര്ണ്ണനോടട ബാരതഹികനോടുമേ 

ദുശശൂാസനനൊടും ശലൃനോടും മററന്യരോടുമേ. 30 



ദുശ്ശാസനയുദ്ധം 

* * സര്വ്വമൂര്ദ്ധാഭിഷിക്തര്ക്കുമാചാര്യന് ബ്ബരഹ്മവിത്തമന് 
ഇവന് കൊല്വാന് നിനപ്പീലാ മരഡ്ൃത്താല് പാര്ത്ഥപുത്രനെ. 

ഇദ്ദേ ഹമേറെറതിര്ത്തീടില് വിട്ടപോകില്പല കാലനും 

പിന്നെജയുണ്ടേ മര്ത്ത നൊരാരംസതയം നിങ്ങളൊടോതിനേന്, 

ശിഷ്ൃത്വം കൊണ്ടു കാക്കുന്ന! തിവനര്ജ്ജുനപുത്രനെ 
ശിഷ്യരും മക്കളും ധര്മ്മിഷ്ക്കിഷ്ടര തദപത്യരും. 18 

ദ്രോണന് പാലിക്കയാല്ത്തന്െറ വീര്യമെന്നോര്ക്കുയാണിവന് 

ആത്മസംഭാവിയാം മുഡന് ചഥിപ്പിിനവനെ ദൂതം.”" 19 

എന്നു ചൊല്പിക്കേട്ടെ യിര്ത്തു സാത്വതീപുത്ൂ*നോടവര് 
ഭാരദ്വാജന് കണ്ടനില്ലെച്ചൊടിച്ചു കൊലചെയുവാന്. 20 

ദുര്യോധനന്െറയാ വാക്കു കേട്ട ദശ്ശൂ:സനന് തദാ 
പറഞ്ഞു കുരുശാര്ദ്ദൂലന് ദുര്യോധനനൊടി ങ്ങനെ: 21 

“ഞാന് കൊല്ലാമിവനെബ'ഭൂപ, ഭവാനോടിതൂുണര്ത്തിടറം 

പാണ്ഡുപാഞ്ചാലവീ രന്മാരൊക്കയും കണ്ടുനില്ലവേ. 4 

സാഭദ്രനെ ഗ്രസിപ്പന് ഞാന് രാഹുവര്ക്കനെയാംവിധം "” 

ഉല്ക്കര്ഷം പൂണ്ട പിന്നേയും കുരുധാജൊടോതി നാന്: ടട 

* “ സാഭദ്രനേ ഞാന് ഗ്രസിച്ചുകേടിട്ടാക്കൃഷ്ണര് മഠനികഴം 
ജീവലോകം വിട്ടപോകം പ്രേതലോകമസംശയം. ഴ് 

അച്ചന് ചത്തെന്നതായ"ക്കേട്ടാല് പാണ്ഡുവിന് ക്ഷേത്രജാത്മജര് 
ഒരഹസ്സാലിഷ്യരോടം ക് ളൈബ്യൃം പുണ്ടയിര് കൈവിടും. 25 

അതുകൊണ്ടിവനെക്കൊന്നാല്ത്തീര്നനു നിന് വൈരി സഞ്ചയം 
എനിക്കു ശുഭമോര്ത്താലും കൊല്വേന് ശത്രുക്കളെ പ്രഭോ! " "26 

എന്നുരച്ചിട്ട നൃപ, ദുശ്ശാസനന് ഘോരമാര്ത്തുടന് 
സൌഭദ്രദനാടേററു ചൊടിച്ചെതിര്ത്തു ശരവൃഷ്യിയെ. റു 

ആ നിന്മകന് ചൊടിച്ചെത്തുന്നതു കണ്ടിട്ടരിന്ദമ! 
മൂര്ച്ചയയള്ളി രുപത്താറമ്പെയ്യിതര്ജ”ജൂനനന്ദനന്. 2 

ചൊടിച്ചു ദശ്ലാസനനും മത്ത ഹസ്തി കണക്കിനെ 

എതിര്ത്തേററിതു സൌഭദ്രനഭി രനയ്രവമായ് രണേ. ി 

ഇടവും വലവും ചേരുവട്ടം ചുറാഠിച്ചുകെണ്ടവര് 

ചററിപ്പൊരുതിനാരേററം രഥശി ക്ഷാവിചക്ഷണര്. 39 

പടുപണവ മുദംഗ ധീരഭേരീ-- 
ക്രക്ച മഹാഠനക ത്ധര്ത്ധരപ്രണാദം 

ഉടനതി കടുവായ'ത്തകര്ത്തു മര്ത്തൃ-- 

പുട കടലാണ്ടൊരു ശംഖനാദമിശ്രം. 31 

 പാത്വതീപുത്രന്- സാത്വതവം ശത്തില്പ്പെട്ടസു ഭദ്രയുടെമകന്:; അഭിഥ ന്യ 
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ദുശ്രാസനന് അഭിമന്യവിനെറ മുന് പി ലെത്തുന്നു. പണ്ട ചെയത ദുഷ്കൃ 

തൃങ്ങ൦. ക്കെല്ലാം പകരം പോക്കുന്നു ണ്ടന പാഞ്ഞു” അഭ കന്യ ആ കാരവു 

നെ അമ്പയകൊണ്ടു മൂട. സഹായത്തിനെത്തിയ കര്ണ്ണറെറ കൊടിയും 

വില്ലും അഭിമനയ എയ് തൂ വീഴ്ത്തുന്ന. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അടമ്പററ മെയയററ പാര്ത്ഥപത്ര൯ നേരിട്ടെതിരക്കവേ 

ധീമാന് ചിരിച്ചും കെഠണ്ടോത് ദുശ്ശാസനനൊടിങ്ങനെ: 1 

കണ്ടേന് ഭാഗ്യപാരില് മാനിശൂരനാം നന്നെയിന്നു ഞാന് 

ക്രൂരനെദ്വാര്മ്മമറേറാനെയലക്രേശോിക്കുന്ന മുറഖനെ. മ 

ധൃതരാഷ്ട്രനൃുപ൯ കേട്ടങ്ങിരി ക്കെസ്സെഭയി ഒം. നീ 
പരുഷോക്തികളാല്ക്കോപിപ്പിച്ചിലേ ധരമ്മരാജനെ? ടി 

ബലോത്മത്തന് വിഹ്വലനായച്ചൊല്ലീലേ ഭീമനേയുമേ 

കള്ളച്ചൂതില്ശ്ലകന് നന് ബലം തന്ബലമാക്കി നീ? 4 

ആ മഹാത്മപ്രകോപത്താലിതു കിട്ടീ നിനക്കീഹ. 

പരദ്രവ്യാപഹരണം ക്രോധം ശാന്തിപ്പൊടായ് കയും 5 
ലോഭം ജ്ഞാനക്ഷയം ദ്രോ ഹമത്യ്യാഹിതവുമങ്ങനേ 

വില്ലാളി മാരെന് പിത്ൃക്കഠംക്കുള്ള രാജ്യാപഹാരവും 6 

ഉഗ്രാധര്മ്മ രിവയഷ്ക്കുള്ള ഫലമിന്നേല്ല, ദുര്മ്മതേ! 

ശധസിപ്പനബ്പെയ്കു ടെ കാണ്കവേ. 7 
ആക്കോപത്തിന്നു പകരം പോരില് വീട്ടുന്നതുണ്ട ഞാ 

അമര്ഷിപ്പിച്ച കൃഷ്ണുള്ളിച്ചയും രല്പ്പപിതാവിനും. 8 

ഇപ്പോഠം കരരപ്ൃ, ഭീമന്നുമൃണം തീര്ക്കും രണത്തില് ഞാന് 

ജിവനോടേ നിന്നെ വിടാ പോര്വിട്ടോടായ് കി ലിന്നുഞാന്. 
എന്നുരച്ചു മഹാബാഹു ശരം ദുശ്ശാസനാന്തകം 

തൊടുത്തു പരവീരഘ്നം കാലാഗ്നൃനിലസന്നിഭം. 20 

അവന്െറ മാറീല്ച്ചെന്നിട്ട ജത്രുദേശം! പിളരന്നുടന്ദ 
പ]ററില്പ്പഠ വമ്വേന്നപോലനു കടയോടേ കടന്നുപോയ് 1 1 

ഇരുപത്തഞ്ചമ്പു വിണ്ടുമെയ്യാനവനെയായ൨ന്൯ 

ചെവി യോളം നീട്ടിവിട്ട ഖഠംഗതീക്ഷ“ണശരങ്ങളെ. 12 

ഏററമെയ “ത്തേററ൨.സഴന്നാത്തേര്ത്തട്ടിലിരുന്നുപോയ് 
ന മഹാര :ജ, മോഹാമാസ്യവുരാണ്ടുപോയ” 13 

മ മാഹിച്ച ദുശ്ലാസനനെസ്സറംഭൂമത്തേറടു സാരഥി 

കം വിട്ട പിന്ഹറീ സാഭദ്ൃവിശിഖാരത്തനെ?. 14 

പാണ്ഡ വദരാപദേയനമാരത കണ്ട വിരാടനും 

രൂദേശം ചുമല നന്െറയയം കക്ഷത്തിന്െറഷയും സന്ധി; പൂണെല്ലു്. 

 സദഭദ്രവിശിഖാര്ത്തന്.. അഴിമനൃയവിനന്െറ അമ്പകളേററ വിഷമിച്ചവന് . 
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പാഞ്ചാലരും കേകയരും സിംഹനാദം മുഴക്കിനാര്. 35 
എല്ലാടവും പലതരം വാദൃഘോഷങ്ങളങ്ങനേ 

മുഴക്കീ ഹൃഷ്ടരായീടും പാണ്ഡവപ്പടയാളി കഠം. 16 

ചിരിച്ചു കണ്ട കൊണ്ടാടി സാഭദ്രനുടെ ചേഷ്യിതം 
അത്ൃന്തവൈരി ഗര്വ്വിഷ്യന് ശത്രു തോററതു കണ്ടുടന്. 177 

യമമാരുതശക്രാശവിക്രമപ്രതി മയഞ്ച്യമേ 
ധ്വജത്തി ലുള്ള പാഞ്ചാലീനന്ദനന്മാര് മഹാരഥര് [ 
ചേകിതാനന് സാത്യകിയും ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് ശിഖണ്ഡിയും 
കേകയന്മാര് ധ്ഷ്യകേതു മത്സൃപാഠഞ്ചാലസ്ഞ്ജയര് 39 

നന്ദിച്ചു പാണ്ഡവന്മാരും ധര്മ്മപുത്രന് തുടങ്ങിയോര് 
പാഞ്ഞണഞ്ഞു, ത്വരയൊടും ദ്രോണപ്പട പിളര്ക്കുവാന്., 20 

൭ടന് നിന് കൂട്ടര്ക്കു പരന്മാരോടുണ്ടായ” മഹശരണം 
ജയം കാംക്ഷിചു പിന്മാറാതുള്ള ശൂരര്ക്കു തങ്ങളില്. കി 

അപ്രകാരം ഭീഷണമാം സംഗ്രാമം മുത്തുനില്ലവേ 

ദുര്യേഴധനന് മഹാരാജ, രാധേയനെടടു ചെഴല്ല്ിനഠന്; ്ള് 
“കാണ്ക ദുശ്ശാസനന് വീ രനഭിമനൃവശത്തില്ായ* 

തപിക്കുമര്ക്കനെപ്പോലെ ശര്രപ്പട മുടിപ്പവ൯ ൧3 

ഇതാ പിന്നെച്ചൊടി യൊടുമുക്കില് സിംപങ്ങാംപോലവേ 
സരഭദ്രനെക്കാത്തുകൊഴംവഠനേററു ചെന്നിരു പാണ്ഡവര്.” ' 94 

ഉടന് കര്ണ്ണന് തീക്ഷ്ണശരനിരകൊണ്ടഭിമസ്യവെ 

നിനകന്നു ഹിതം ചെയ് വോന് വര്ഷിച്ചു ചെൌൊടിയുള്ളവന്൯ 

സാഭദ്രന്െറ തുണക്കാരെത്തീക്ഷ “ണക്രുരശരങ്ങളാല് 

നിന്ദാപൂര്വ്വം പോര്ക്കളത്തില് ശ്ശൂരനെയ്യി ടിനാഠനപന്, 26 

രാധേയനെത്താനെഴുപത്തി മൂന്നമ്പുടനഠര്ജ ജൂനി 

ത്വരയോടെയ്ക നൃപതേ, ദ്രോണകാംക്ഷി! മഹാശയന്, 7 

ദ്രോണനോടേല്ലമവനെത്തടുക്കാനായതില്ലെറരാഠം 

രഥീന്ദ്രരെ മുടിപ്പോരു വഭ്കിപുത്രകുരാരനെ. 28 

ജയാര്ത്ഥിയാം കര്ണ്ണനുടന് മാനി വില്പാളിവീരരില് 

സരഭദ്ര നെപ്പെരുത്തെയ്തിതുത്തമാസ്സ്ുങ്ങടം കാട്ടവോന്. [൦] 

അസ്്രങ്ങളാലസ്രരപേദി രാമ'ശിഷ്യന് പ്രതാപവാന് 

പീഡിപ്പിച്ചു പോരിലരി ദുറഭര്ഷനഭ മന്യവെ. 0 

രാധേയനസ്രരവര്ഷത്താല്പ്പീഡിപ്പിക്കിലുമായവന് 

അയഞ്ഞില്പാ പോരിലഭിമന്യ വാനവനൊത്തവന൯*, ദു 
മൊട്ടഴിഞ്ഞുള്ള ചാണഴ്ത്ൂവെച്ച ഭല്പങ്ങളാലവന് 

1 ദ്രോണകാംക്ഷി . ദ്രോണ വെറ അടു ത്തെത്താനശ്ഹിക്കന൨ന്, 
ക വ ജി പുത്രന് ടം അരജ്ജുനന്. 8 രാമന് പരശ്രഭമേണ് , &. വാനവ൦നാ 

ആവ. ദേദവോപമന്. 
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ശൂരചാപങ്ങം കണ്ടിച്ചിട്ടെയ് തൂ കര്ണ്ണനെയാര്ജ ജൂനി. 

വളഞ്ഞ വില്ലില്നിന്നേന്തും പാമ്പൊക്കും വിശിഖങ്ങളാല് 
ചിരിച്ചും കൊണ്ടു സൂതാശ്വചച്ചുത്രദ്ധജസമന്വിതം. 

അവന്െറ നേര്ക്കെയ്ക്ക കര്ണ്ണന് മൊട്ടഴിഞ്ഞഞ്ചു സായകം 

സംഭൂമം വിട്ടതൊക്കേയുമേററാനര്ജ്ജൂനനന്ദനന് 

ഒററയമ്പെയ്കു കര്ണ്ണന്െറ കൊടിയ്യം വില്ലുമായവന് 
വീരന് നിലത്തറത്തിട്ടു മുഹൂര്ത്തഭകൊണ്ടു വീരൃവാന്. 

കര്ണ്ണന് ക്ഷ്ൃത്തിലാപ്പെട്ടു കണ്ട കര്ണ്ണനന്െറ സോദരന൯ 
സാഭദ്രനൊടു പാഞ്ഞേററു നന്നായ” വില്ല വലിച്ചുടന്. 

അപ്പോ ളൊത്താര്ത്തു പാര്ത്ഥന്മാരൊപ്പമേ പടയായംകളം 

വാദൃഘോഷം മുഴക്കീട്ടു പുകഴ”ത്തീ പാര്ത്ഥപുത്രനെ. 

41. അഭിമന്യ പരാക്രമം 

33 

34 

6 

37 

എതിര്മഉതുവന്ന കര്ണ്ണസഹോദരനെ അഭിമന്യൃ വധിക്കുന്നു. അനവധി 
കരരവഭടന്മാരും ചത്തുവീഴന്നു. ശത്രുസൈന്യം ചിന്നിച്ചിതറുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അവനുംകൂടെയലറി' വീണ്ടും ഞാണു വലിച്ചുടന് 
ആ മഹാത്മാക്കളടയ തേരിന്നിടയി ലെത്തി നാന്. 3 

പത്തന്പവെയ രൂ ദസ്റഹനാമഭിമന്യവെയായവന് 
അശ്വങ്ങഠം സാരഥി കൊടി കുടയൊത്തു ചിരിച്ചു താന്. കൂ 

പിതൃ പൈതാമഹാമാനുഷക്രൈെ് കാട്ടന്ന കാര്ഷ്ണിയെ 

അ്പേററാര്ത്തിപ്പെട്ടു കണ്ടു ഹര്ഷം പുണ്ടിതു നിന് ഭടര്. ി 

അഭിമനയ വലിച്ചൊററയമ്പയച്ചിട്ടവന്നുടേഃ 
തല കൊയ തൂ തേര്ത്തടംവിട്ടതു വീണിതു ഭൂമിയില്. & 

കര്ണ്ണ്ണികാരം: കുന്നില്നിന്നു കാററാല് വീഴും കണക്കിനേ 
ഭ്രാതാവു വീണതായക്കണ്ടിട്ടി ണ്ടല്പ്പെട്ടിതു കര്ണ്ണനും. 5 

അന്വെയ്കു കര്ണ്ണനെപ്പിന്നെപ്പിന്തിരിപ്പിച്ചു ഫാല്ഗുനി 
മററുള്ള വില്ലാളികളെ മുററും പാഞ്ഞേററു വിദ്ൂതം. ൭ 

ആന തേര് കുതിരക്കൂട്ടുള്ളാ നാനാമാതിരിപ്പട 
പിളര്ന്ന തിഗ്മതേജസ്സാമഭി മന്യ പുക ഴന്നവന്. 7 

അഭിമന്യ പെരുത്തന്വെയ്മദ്ദിപ്പിച്ചോരു കര്ണ്ണനും 
പായ്യമശ്വങ്ങളാല് മങ്ങീ സൈന്യവും ചിന്നിയപ്പൊഴേ. 8 

! 1 കൂടെയലറി ഉറക്കെ ഗര്ജ്ജിച്ചു”. 9 പിതൃപൈതാമഹാമാനുഷ 
ക്കെ അച്ഛന് വഴിക്കും മുത്തച്ഛന് വഴിക്കും കിട്ടിയ അമാനുഷമായ പ്രവൃത്തി. 
4 അവന്നുടടെ--കര്ണ്ണസഹോദരന്െറ. 4 കര്ണ്ണികാര. - കൊന്ന. 
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ആകാശമീ യാന്കൂട്ടത്തറല്ദ്ധാര'യാലെന്നവണ്ണവും 

സാറഭദ്രബാണത്താല് മുടീട്ടറിയാതായ തൊന്നേമേ. 9 

കൂര്ത്തുമുര്ത്തമ്പേററു ചാകും നിന് ഭടന്മറരിലപ്പെൊടഴേ 

ജയദ്രഥന് മാത്ര മല്ലാതാരും നിന്നില്ല മന്നവ! 10 

അഭിമന്യൂ പരം. ശംഖു വിളിച്ചു പുരുഷര്ഷഭന് 

ഭാരതപ്പടയില്പ്പംഞ്ഞു കയറാ ഭരതര്ഷഭ! 13 

ശത്രുക്കളെയുണക്കക്കാടേററ തീപോലെരിച്ചവന് 

ഭാരതപ്പുടമദ്ധൃത്തില് വര്ത്തിച്ചാനര്ജ് ജൂനാത്മജന്. 12 

തേരാനയാളശ്വനി രയമ്പെയ്കാര്ത്തിപ്പെടുത്തുടന് 

കേറിക്കബന്ധങ്ങാം ചിന്നും ട്ടാക്കിത്തീര്ത്തു പോര്ക്കുളം. 13 

സഭദ്രന്തന് വില്ലില്നി ന്നേററമ്പേററു മുറിപപെട്ടവര 

എതിര്ത്ത തന്നാഠാക്കാരേയും കൊന്നു ജീവന്ന്പാഞ്ഞുപോയ” 

കടടംക്രിയ നടത്തീടടം കടുതീക്ഷ“ണശരോല്ക്കരം 

ആന തേര് കുതിരക്കൂട്ടം കൊന്നു ചിന്നിച്ചു ഭൂമിയില്, 38 

ആയ്യധം കൈവിരല്യറ ഗദയംഗദമൊത്തവ 

പൊന്കോപ്പണിഞ്ഞുള്ള കൈകളററു കാണായി തപ്പെൊഴേ. 16 

വില്ലുമമ്പം വാളമമ്മട്ടുടല്ും തലയ്യം പരം 

മാലാകുണ്ഡലസമ്മി ശ്രമസംഖ്യം വീണു ഭ്ൂരമ്യില്. 117 

മെയ്ക്കോപ്പടിസ്ഥാനമീഷാദണ്ഡം ബന്ധുരമങ്ങനേ 

അച്ചുകോല് നുകവും ചക്രങ്ങളുമററു പലേതരം. 18 

പെരും കൊടികളം വാളും വേലും വില്ലും പതിച്ചഹോ 

വില്ലമമ്പം പരിചയും ചിന്നിച്ചിതറിയങ്ങനേ 19 

ചത്തു വിണൂള്ള മന്നോര്കളശ്വങ്ങഠം നൃപ, കുംഭികഴഠം 

ഇവയാല്ച്ചുൊല്പവല്പാതേ ഘോരമായത്തീരന്നു പോര്ക്കളം. 

കൊല്ലപ്പെടം രാജപുത്രര രമ്മിലാര്ത്തു വിളിച്ചഹോ 

ഉണ്ടാക്കിത്തി ര്ത്ത” താരാവം ഭീരുക്കഠംക്കു ഭയങ്കരം; 1 

ആശ്ശൂബ ദം ഭാരതശ്രേഷ്ട, മുഴക്കീ പത്തുദിക്കുമേ. 

സാഭദ്രന് പടയില്ക്കേറിഗ്ഗജാശവരഥമദനന് 24 

ശത്രുക്കളെയയണക്കക്കാടേററ തീ പോലെരിപ്പവന് 
ഭാരതപ്പുടമദ്ധൃത്തില്ക്കാണായീ ഫല്ഗുനാത്മജന്. 23 

ദിക്കും വിദിക്കുമൊക്കേയയം ചരിക്കുമ്പോതു ഭാരത! 

പടയും പൊടിയും പാന്നിക്കണ്ടിലവഴെ ഞങ്ങളും. ൫൪ 

ഗജാശ്വമര്ത്ത്ൃയപ്രാണങ്ങഠം പോക്കിക്കെ:ണ്ടങ്ങു ഭാരത! 
ക്ഷണത്തിലവനെക്കണ്ടു മദ്ധ്യാഹ” നാര്ക്ക൯ കണക്കിനെ 25 

ശത്രുസൈന്യം തപി പ്യിക്കുമഭിമസ്യവിനെ പ്രഭേപ 

ധാരം ജലപ്രവാഹം. 2 ജീവന്നു” ജീവന് കാതിച്ചു. 
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ശക്രതുല്യനവന് പോരില്ശുക്രപത്തരന്്െറ നന്ദനന് 

അഭി മന്യ മഹാരാജ, പടയ്ക്കുള്ളില് വിളങ്ങി നാന്. 46 

42. ജയദ്രഥയുദ്ധം 

അഭിമന്യ ശത്രുക്കളെ മുഴവന് തട്ടിത്തകര്ത്തു മുന്നേറുമ്പോഠം ഭീമസേനാ 

ദീകരം പിന്തുടരുന്നു. ജയദ്രഥന് ഒററയ്ക്കു വന്നു് അര്ജ്ജുന പുത്രനെ തടുക്കു 

നനു. ജയദ്രഥനു” ശിവനില്നിന്നു വരം കിട്ടിയ കഥ. 

ധ്ൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു. 

അതൃന്തസുഖിയാബ്ബാലന് കൈയൃക്കില്ത്തള്ളലുള്ളവന് 
പടയില്പ്പടുവാം വീരന് മെയ് പോക്കും കുലനന്ദനന് 1 

വയസ്സു മുന്നുള്ളശ്വങ്ങളാലേ സൈന്യം കടന്നതില് 
പിന്തൃണച്ചില്ലയോ ധര്മ്മപുത്ൃസൈനൃത്തിലാരുമേ? 2 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

യൃധിഷ്യിരന് ഭീമസേനന് ശിഖണ്ഡി യമര് സാത്യകി 

വിരാടന് ദ്ൂപദന് ധ്ൃഷ്ടദ്യുമ"നന് കേകയരങ്ങനേ 3 
ചൊടി യോടും ധൃഷ്ടകേതു മത്സൃരും ചെന്നു സംഗരേ 
ആ വഴിക്കു പിതാക്കന്മാരമ്മാമന്മാരുമൊപ്പമേ. ട് 

കൂടെച്ചെന്നി തു രക്ഷയ്ക്കായ് പടകൂട്ടിപ്പൊരുന്നവര് 
ആശശൂരര് പാഞ്ഞേല്ലതു കണ്ടൊഴിച്ചു നിന്്റെയാളകഠം. 5 
നിന്റെ പുത്രന്െറയാസ്റ്സറൈന്യം പിന്വലിച്ചതു കണ്ടടന് 
തേജസ്വി നിററെറ ജാമാതാവുറപ്പിപ്പാനടുത്തുതേ. 6 

സിന്ധുരാജന്െറ തനയന് മഹാരാജ, ജയദ്രഥന് 
തടുത്തു പുത്രനെക്കാക്കും പടയോടൊത്ത പാര്ത്ഥരെ. 7 
ഘോരവില്ലുള്ള വില്പാളി ദിവ്യാസ്ര്രങ്ങളതിരത്തവന് 

വൃദ്ധക്ഷ താത്മജന് ചെന്ന കുണ്ടില്നിന്നാന പോലവേ. 8 

ധൃൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

സിന്ധൃരാജാവേററ ഭാരം പെരുതാണിതു സഞ്ജയ! 

പുത്രരക്ഷകരാം പാണ്ഡുപുത്രരെത്താ൯ രടുത്തതില്. 9 
ബലവീര്ൃങ്ങളാശ്ചരൃയം സൈന്ധവന്നെന്നു കാണ്മു ഞാന് 
ആ മഹാത്മാവിന്െറ വീര്യം ചൊൽക നീയഗ്രയകര്മ്മവും. 19 
ദാനമോ ഹോമമഖമോ! നല്പ വന്തപമെന്നതോ 
ചൊടിച്ചു പാര്ത്ഥരെസ്റ്റിന്ധുരാജനൊറററഷ്ക്കു നിര്ത്തുവാന്. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദ്രപദ” ഹരണത്തിങ്കല് ഭീമന് തോല്പിച്ചു വിട്ടവന് 

3 ഹോമം -- അഗ്നിയില് ഹവിസ്സ് ഹോമിച്ചുചെയ്യന്ന കര്മ്മം; പഞ്ച 

യജ്ഞങ്ങളില് ഒന്നു. മഖ.--യാഗം. 2 ഈ പറഞ്ഞ സല്ക്കര്മ്മങ്ങളില് 
ഏതു കൊന്താാണു” ജയ്ദ്രഥനു” ഒററഷ്ക്കു്* അഭിമന്യവിനെ തടുത്തുനിര്ത്താന് 

സാധിച്ചു. 
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തപിച്ചാനാ മാനി മന്നന് വരത്തി ന്നായ്പ്പെരുംതപം. 12, 
വിഷയങ്ങളില്നിന്നിന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാമൊഴിച്ചവന് 
പൈദാഹവും ചൂടുമേററു ഞരമ്വേന്തി മെലിഞ്ഞവന് 13 

ശാശ്വതോപനിഷത്തോതിസ്റ്റേവിച്ചൂ ശര്വ്വദേവനെ; 

ഭക്താനുകമ്പി ഭഗവാന് കനിഞ്ഞിതവനില് പരം. 14 
സ്വപാനത്തില്ച്ചൊല്ലിനാന് സിന്ധുരാജനോടിീശനിങ്ങനേ: 
* *ജയദ്രഥ, വരിച്ചാലും നന്ദിച്ചേനിഷുമാം വരം.” 16 

എന്നു ശര്വ്വന് ചൊന്നവാറു സിന്ധുരാജന് ജയദ്രഥന് 
കുമ്പിട്ട രുദ്രനോടോതീ കൈകൂപ്പി വിനയത്തൊടും : 16 

*“ ഭീമവിക്രമരാം പാണ്ഡുപുത്രരെപ്പോരില് മുററുമേ 
ഒററത്തേരാല് ഞാന് തടക്കവേണമേ”"യെന്നു ഭാരത! 17 

എന്നു കേട്ടിട്ട ദേവേശന് ജയ ദ്രഥനെംടോതി നാന്: 
* “വരം തരാം സൌമ്യ, പാര്ത്ഥന് ധനഞ്ജയനെയെന്നിയേ. 18 
പോരില്ത്തടുക്കും നീ നാലു പാണ്ഡുനന്ദനരേയുമേ.”' 

ആവട്ടേയെന്നീശനോട ചൊല്ലിബ'ഭൂപനുണര്ന്നുതേ. 19 

അവനാ വരദാനത്താല്ദി വ്യാസ്രുത്തള്ളലാലുമേ 
ഒററഴ്ക്കു നിര്ത്തിനാനേററു പാണ്ഡവര്ക്കുള്ള ൨൯പട. 20 
അവന്െറ ഞാണൊലിയി നാല്ബ്ഭയപ്പെട്ടിതു മന്നവർ 
ശത്രുക്കഠം, നിന് ഭടന്മാര് ക്കോ പെരുത്തുണ്ടായി ഹര്ഷവും. 21 
ക്ഷത്രിയന്മാര് സൈന്ധവനാബ്ഭാരമേററതു കണ്ടുടന് 

യൃധിഷ്ഠിരപ്പടയി ലേയ്ക്കൂല്ക്കര്ഷംപുണ്ട കേറിനാര്. 2൧2 

43. ജയ്ദ്രഥയദ്ധം 

പരാക്രമശാലിയും വരബലംകൊണ്ടു” ഉദ്ധതനുമായ ജയദ്രഥന് ശത്രു 

സൈന്യത്തെ തകര്ത്തു മുന്നേറന്നു. പാണ്ഡവന്മാരും ബന്ധുരാജാക്കുന്മാരും 

ഒത്തൊരുമിച്ചു ശ്രരിച്ചിട്ടം അതെല്ലാം ആ വര്രനില് നിഷ്ഫലമായി 

ഞ്തീരുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ചോദിച്ചിതല്ലോ രാജേന്ദ്ര, സിന്ധുരാജന്െറ വിക്രമം 
കേഠംക്ക പാണ്ഡുക്കളോടേററ വിധമെല്ലാം കഥിക്കുവന്. 3 

വഹിച്ചിതവനെസ്സുതവശ്യ*സൈസ്ധവ വാജികഠം 
വന്പുള്ളിളകുമശ്വങ്ങഠം വായുവേഗമാിയന്നവ. ക 

ഗന്ധര്വ്വനഗരം പോലെ കോപ്പ്പൊതുക്കിയ തേരിനെ 

ശോഭിപ്പിച്ചിതവന്നുള്ള വെള്ളിപ്പന്നി പ്പെ ഭംകൊദി. 3 

വെണ്കെറററക്കുടയയം പിന്നെക്കൊടിയ. ചാമരങ്ങളം 

* സുതവശ്യങ്ങഠം- തേരാളിക്കു വശബപ്പട്ടവ. 
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രാജചിഹ്നമവന് പുണ്ടാന് വാനിലിന്ദു കണക്കിനെ. 

മുത്തു വജ്കമണിപ്പ്യൊന്നുകൊണ്ടണിഞ്ഞതയസ്മയം! 
ജേ്യോതിസ്റ്റാര്ന്നംബരം പോലെ ശോഭിച്ചിതു വരൂഥവും2. 5 

അവന് പെരും വില്ലൂലച്ച പെരുത്തമ്പുകഠം രൂകിയ്യം 

അഭിമന്യ പിളര്ന്നേറരാ വൃൂഹക്കെട്ടിട്ടു കൂട്ടിനാന്. 6 

അവന് സാത്ൃകിയേ മൂന്നമപപെട്ടമ്പെയ്തിതു ഭീമനെ 
ഷഷ്ടി ധൃഷ്ടദ്യമനനെയ്യം പത്തമ്പാ മത്ധ്യനേയുമേ. 

അഞ്ചമ്പൃതാന് ദ്രപദനെപ്പത്തമ്പുക്കില് ശിഖണ്ഡിയെ 

അയ്യഞ്ചു, കേക.യ.ന്മാരെ മുമ്മൂന്നാ ദ്രപദേയരെ. ൫ 

എഴ്വതമ്പാര്ദ്ധരമ്മജനെപ്പിന്നെ മറേറാരെ മാററിനാന് 
പെരുത്ത ശരജാലത്താലതൊരല്ഭതമായിതേ. 9 

അവന്െറ വില്ലൂട്ടി മുര്ച്ചയിട്ട നഖ്ൂളിയമ്പിനാല് 
ചരി പുറച്ചെയ്തറുത്തു ധര ധ.രാജന് പ്രതാ പവാന്൯. 10 

കണ്ണുടചു മിഴിക്കുംമു൯പവന് മറെറാരു വില്പുമായ് 

പത്തമ്വെയ് രൂ പാണ്ഡവനെ മുമ്മൂന്നമ്പന്യരേയുമേ. 11 

ആക്കൈവേഗം കണ്ട ഭീമന് മുന്നു ഒല്പങ്ങളാലുട൯ 

കുടയയം കൊടിയും വില്ലുമറുത്തിട്ടു ധരിത്രിയില്. 12 

അവന് വേറിട്ടൊരുക്കുള്ള വ ല്പന്തി ക്കുലയേററിയും 
വീഴത്തീ ഭീമന്െറയാ വില്ലും കെ;ടിയശ്വങ്ങളേയുമേ. 13 

അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേര്വിട്ടു ചാടീ വില്ലും മുറിഞ്ഞവന് 
മല കേറും സി .ഹമട്ടില് സാതൃകിത്തേരിലേറി നാന്. 14. 

നന്ദിച്ചു നിന് കൂട്ടരപ്പോഠം നന്നുനന്നെ.ന്നു കൂക്കിനാര് 
സിന്ധുരാജന്െറയാക്കര്മ്മം വീണ്ടം വീണ്ടും പുകഴതത്തിയ്യം. 15 

ഒറായ്ക്കുസ്തപബലാല് ക്രുദ്ധപാര്ത്ഥന്മാരെത്തടുത്തതില് 
അവന്െറ കര്മ്മമൊട്ടേറെബ്പഹുമാനിച്ചിതേവരും. 16 

സാഭദ്രന് കൊന്നുവീഴിച്ച കോപ്പണിഞ്ഞ ഗജങ്ങളാല് 
കാണിച്ച വഴി പാര്ത്ഥ൪ക്കു തടഞ്ഞിതു ജയദ്രഥന്. 17 

കിണഞ്ഞെതിര്ക്കുമാ വീരര് 2ത്സ്യ പാഞ്ചാലകേകയര് 
പാണ്ഡവന്മാരുമൊത്തിട്ടമായീ ലാ സിന്ധുരാജനി ല്. 18 

ദ്രോണസൈന്യം പിളര്ന്നീടാനേതേരരി തുനിഞ്ഞിതോ 
അതാതു വീരംനാടേററ തടത്തു സിന്ധുന:യകന്. 19 

1 അയസ്മയം ഇരുമ്പു കൊണ്ടുണ്ടാക്കീയത്ു. 2 വരൂഥം തേരി 
നെ മൂടുന്ന ശീല. 



44. അഭിമന്യ പരാക്രമം 

യുദ്ധം ഭയ.ങംരമാകുന്നു. അഭിമന്യ കര്ണ്ണപുത്രനായ വൃഷസേനന്െറ 
തേരാളിയെയും കാരരവഭടന്മാരില് പ്രധാനിയായ വസാതീയനേയും വധി 

കടന്നു. ഇതു” കരവന്മാരില് സംട്രമമുളവാക്കുന്നു . 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ജയം നോക്കും പാണ്ഡവരെസ്റ്റിന്ധുരാജന് തടഞ്ഞതില് 
നി൯കൂട്ടര്ക്കും പരന്മാര്ക്കും ഘോരമായ'ത്തീര്ന്നിതാഹവം. 1 

സൈനൃത്തില്ക്കേറിയറസ്സ്റത്യസന്ധന് ദുസ്റഹനാര്ജ്ജൂനി 
ഇളക്കിത്തീരത്തു തേജസ്വി മകരം കടല്പോലവേ. കൂ 

അരിന്ദമനവന് ബാണവര്ഷം കൊണ്ടപ്രകാരമേ 
ഇളക്കുഃമ്പോഠം നരശ്രേഷ്യരേററു സൌാഭദ്രനോടുടന്. 3 

അവര്ക്കുമവനും തമ്മില്ഗ് ഘോരമായത്തീര്ന്നു സംഗരം 
ഓജസ്സിയന്നവര പരം ശരവദഷം കലര്ത്തതില്. 4 

ശത്രുക്കഠം തേര്നിരകളാല് വളഞ്ഞിട്ടര്ജജൂനാത്മജന് 

വൃഷസേനന്െറ യത്താവെ*ക്കൊന്നു കണ്ടിച്ചു വില്ലുരമേ. ൭ 

അവന്െറയശ്വങ്ങളെയുമാഞ്ഞെയ”തു ബലവാനിവ൯ന് 

കാററുപോലോടുമശ്വങ്ങളവനെക്കൊണ്ടുപോയ രണേ. 6 

ആവഴിക്കേററി യാപ്പാര്ത്ഥപുത്രസാരഥി തേരിനെ 
തേര്ക്കൂട്ടം ഹര്ഷരാണ്ടപ്പ്ോോഠം നന്നുനന്നെന്നു വാഴത്തിതേ. 7 

അബ്പെയ്കരികളേ വീഴ്ത്തി ക്രുദ്ധസി ംഹം കണക്കിനെ 
അവന് കേറുമ്പൊഴാഞ്ഞേററു വസാതീയനെതിര്ത്തുടന്. 8 

പൊന്കെട്ടുള്ളര്വ൮വതമ്പായാഠ ചൊരിഞ്ഞാനഭി മന്യവില് 
ചൊന്നാൻ: “'പോരില്ജജീവനോടേ വിടാഞാന്൯ നിന്നെ” 

ഇരുമ്പു ംചട്ടയയള്ളോനെദ്ദുരത്തെത്തുമൊരമ്പി നാല് യെന്നുമേ. 

നെഞ്ഞ ത്തേക്കെയ്കു സദഭദ്രന് ചത്തു വിണീടിനാനവന്. 10 

വസാതീയവധം കണ്ടു ചൊടിച്ചാ ക്ഷത്രിയര്ഷഭര് 
വളഞ്ഞു കൂടീ റൃുപദത, നിന് പൌത്രനെ വധിക്കു ൯. 11 

പലമട്ടുള്ള ചാപങ്ങഠം വലിച്ചേററ പൊരുത്തു പേര 

ശത്രുക്കളോടു സഈഭദ്രന്നാ യുദ്ധം ബഹുഘോരമായ്. 12 
അവര്ക്കെഴുന്ന ബാണത്കഠം വില്കഠം മെയ്കഴം ശിരസ്സകഠം 

മാലാകുണ്ഡലസമ്മിശ്രം ക്രുദ്ധന് കണ്ടിച്ചു ഫാല്ഗുനി . 13 

ഖാംഗങ്ങളം കൈവിരലും പട്ടസങ്ങഠം പരശ്വധം 

ഇവയൊക്കും കൈകളറവ കാണായ് പൊന്കോപ്പണി ഞ്ഞവം 
പൂതാല ഭൂഷണം വസ്ത്രം പെരുംകൊടി പതാകകഠം 
വഠമ്മം ചര്മ്മം മുത്തുമാല കിരീടം കുട ചാമരം 1 

ൽ യ്ൃന്താവു”.- സാരഥി. 
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മേല്ല്യോപ്പടിസ്ഥാനമീഷാദണ്ഡം' ബന്ധുരമങ്ങനെ 
അച്ചുകോല് നുകവും ചക്രങ്ങളമററു പലേതരം. 16 

അനുകര്ഷം കൊടിക്കൂറ സൂതന്മാര് പിന്നെ വാജികഠം 
ഉടഞ്ഞ തേരാനയശ്വധി വയാല്ച്ചിന്നി മന്നിടം. 17 

ചത്ത ശുരക്ഷത്രിയന്മാര് നാനാനാട്ടിന്നധീശ്വരര് 

ജയകാംക്ഷികഠം വീണിട്ടും ഘോരമായ”ത്തീര്ന്നു പോര്ക്കളം. 

ദിക്കും വിദിക്കുമൊക്കേയുമക്കണക്കില്ച്ചരിക്കവേ 

ചൊടിച്ച പാര്ത്ഥപുത്രനെറ രൂപം കാണാതെയായിതേ' 89 

പൊ൯ചട്ടയുമവന്നുള്ള ഭൂഷണങ്ങളമ ങ്ങനെ 
വില്ലും ശരങ്ങളും കാണായിതു കേ൨വ ലമപ്പപൊഴേ. മ 

ഹററീലവന്െറ നേരിട്ട നോക്കാന്പോലുമൊരാഠയംക്കുമേ 

അവ്പെയ്ണു യോധമൊക്കാന്നു സൂര്യന്മട്ടേന്തി നില്ലവേ. 1 

45 ദുര്യോധനപരാജയം 

അഭിമന്യ സതൃശ്രവസ്സിനെ പിടികൂടുന്നു. അയാളുടെ രക്ഷയ്ക്കായ് 

പ്ല സഹായി കളമെത്തുന്നു. അവരില് പ്രധാനിയും ശലൃന്െറ പുത്രനുമായ 
രുക്മരഥനെ അഭിമന്യ കൊല്ലുന്നു. ഇതു കണ്ട ക്രുദ്ധനായ ദുര്യോധനന് നേ 
രിട്ടു” അഭിമനൃവി നോടെതിര്ക്കുന്നു. ഒടുവില് തോററ പിന്മാറുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ശൂരന്മാരുടെയായുസ്സ) വലിക്കും ഫല്ഗുനാത്മജന് 
കാലേ ഭൂതപ്രാണഹാരി കാലനെപ്പോലെയായിതേ. 1 

ശക്രവിക്രമനായോരാശ്ശക്തന് ശക്രാത്മജാത്മജന് 

പടയൊക്കയിളക്കിക്കൊണ്ടഭിമന്യൃ വിളങ്ങിനാന്. ി 

അവന് കടന്നു രാജേന്ദ്ര, ക്ഷത്രിയേന്ദ്രാനത്തകോപമന്2 
പിടിച്ചു മാനിനെ നരിപോലെ സതൃശ്രവസ്സിനെ. 3 

സതൃശ്രവസ്സ പിടിയി ല്പ്പെട്ടവാറു മഹാരഥന് 
അഭിമന്യവി നോടേററു പല ശസ്ത്രമെടുത്തവ൪. 4 
ഞാന് മുന്പു ഞാ൯ മുന്പീവണ്ണം മുതിരും ക്ഷത്രിയര്ഷഭര് 

തിരക്കി ക്കൊണ്ടു ചെന്നേററു പാര്ത്ഥപുത്രവധത്തിനായ?. 

പാഞ്ഞേറും ക്ഷത്രിയരുടെ പടക്കൂട്ടത്തിലേറിനാന്൯ 

കടലി ല്ച്ചെറുമത്സ്ൃത്ത് ൯കൂട്ടത്തില്ത്തിമി3 പോലവേ. 6 

പിന്മാറിടാതായവടെറയടുക്കല്ച്ചെന്നു ചേര്ന്നവര് 
പിന്തിരിച്ചീല കടലാില്ച്ചാടും പുഴകഠം പോലവേ. 7 

3. ഈഷാദണ്ഡം - കലപ്പത്തണ്ട്*. 2 ക്ഷത്രി യേന്ദ്രാന്തകോപമന്.. ശത്രുക്കളുയ 
ക്ഷത്രിയന്മാര്ക്കു കാലനെപ്പേ ലെയായിത്തീരന്നവല്. 5 തിമി തിമിംഗലം. 
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കൊടുങ്കാററില്പ്പെട്ട ട്ടു കൊടുങ്കാററില്ബ“ഭയത്തൊടും 

ഇളകി പ്പോയിതാസ്സ്സൈന്യം കട ലില്ക്കുപ്പല് പോലവേ. 8 
അപ്പൊഴേ രുക്മരഥനാം ബലിമദ്രേശ്വരാത്മജന് 
പേടിക്കും പട നിര്ത്തി ക്കൊണ്ടസ്്രജ്ഞന് ചൊല്പിയിങ്ങനേ: 9 
* *ശുൂരരേ, പേടി വേണ്ടൊട്ടും ഞാന് നില്ലെയിവനില്ലിഹ 
ജീവനോടേ പിടിക്കും ഞാനിവനെശ്ശങ്കയില്ലിതില് ''. 10 
എന്നു ചൊല്ലീട്ട സാഭദ്രനോടു പാഞ്ഞേററ വീര്യവടന് 
കോപ്പുകൂട്ടീട്ട വിലസും തേരും പായിച്ചുകൊണ്ടവന്. 11 
അവന് മൂന്ന ബ്പാര്ജ്ജുനിതന് മാറത്തെയ്മലറീടിനാന്൯ന് 
മുന്നമ്പവെയ്ക വലംകൈയില് മൂന്നിടത്തേബ്ഭജത്തിലും. 32 
അവനറ്റെറ വില്ലും കൈരണ്ടുമറുത്ത ര്ജ"ജൂനനന്ദനന് 

വീഴ്ത്തീ കണ്ണും പുരികവുമഴകാര്ന്ന ശിരസ്സമേ. 13 
മാനി ശല്യ്യാത്മജന് രുക“മരഥനെപ് ഫല്ഗുനാത്മജന് 
ജീ വനോടേ പിടിപ്പാന് വന്നവനെക്കൊന്നുകണ്ടുട൯, 14 

പടയില്ത്തള്ളലുള്ളോരു രാജപുത്രര് പ്രഹാരികഠം 
ശല്യപുത്രന്െറ തോഴന്മാര് പൊന്നണിക്കൊടിയുള്ളവര് 315 

പനപ്രായം വില്ലലചചു വികര്ഷിക്കും മഹാരഥര് 
അര്ജ്ജുനാത്മജനെച്ചുററും വളഞ്ഞു ശരവ്ൃഷ്ടിയാല്. 16 

ചൊടിച്ചു കണ്ചുവന്നോരാശ ശുൂരരഭ്യാസമുള്ളവര് 

പോരില്പ്പി ന്മാറിടാത്തോനായത്തനിച്ചര്ജ്ജുനപുത്രനെ 17 

അന്വേഷക മൂടിക്കണ്ടിട്ട ഹര്ഷം പൂണ്ട സുയോധനന് 
ഇവന് യമപുരം പുക്കാനെന്നും കരുതിനാനുടന്. 18 

പൊന്നു കെട്ടിച്ച മുമ്മൂന്നു നാനാജാതിശരങ്ങളാല് 
രാജപുത്രരുട൯ കാണാതാക്കിനാരഭിമന്യവെ. 19 

അവന്െറ കൊടി തേര് സുതനവനെന്നിവ മാരിഷ! 
മൂടിക്കണ്ടു ഞങ്ങളീയാ൯പാററ മൂടിയമാതിരി. 20 

ഏററമെയത്തേററു തോത്രാദിതേഭം*പേോലെ ചൊടിച്ചവന് 

ബഹുമായയെഴും ഗാന്ധര്വ്വാസ്റരം വിട്ടിതു ഭാരത! 21 

അര്ജജൂുനന് തുംബുരുറുഖഗന്ധര്വ്വന്മാരില്നിന്നഹോ 

തപസ്സാലേറെറാരതിനാല് മോഹിപ്പിച്ചു രിപുക്കളെ. റി 

നൃപം, കാണായി തൊറവയ്റ്ും നൂറായായിരമായിയും 

കൊള്ളി ചുററംപടിക്കസ്്രം തുകിച്ചുററിടുമായവന്. 3 

മയക്കി മാററാരെ നൃപ, രഥവര്മ്മാസ്രരമായയാല് 
പിളരന്നാന് പലപാടായിപ്പാര്ത്ഥി വാംഗങ്ങഠം പാര്ത്ഥിവ!24 

കൂര്ത്തുമുര്ത്തന്വേറററുമാ പ്രാണി പ്രാണങ്ങഠം പാര്ത്ഥി വ! 

പരലോകം പുക്കിതററു പാരില് വീണിതു മെയുകഠം. 015 

ൽ തോത്രാര്ദ്ദി തേഭം -. ആനവളര് കൊണ്ടു വേദനിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആന, 



22 അഭി മന്യുവധപരര്വ്വം 

വില്പശ്വം സൂതര് കേതുക്ക ഗദം പോട്ട കൈകളം 
അവര്ക്കെഴും തലകളും ഭല്പത്താല് വീഴ”ത്തി ഫാല്ഗുനി. 26 
അയ്യാണ്ടായക്കാച്ച മാങ്കാവു* ഭഞ്ജിച്ചിട്ട കണക്കിനെ 

ഹനിച്ചിതാ രാജപുത്രശതത്തെപ”ഫല്ഗുനാത്മജന്. 7 
ക്രുദ്ധസര്പ്പം പോംലതിര്ത്താസ്സഖിമാര് സുകുമാരരെ 

ഒററയ്ക്കുവന് കൊന്നുകണ്ട പേടി പൂണ്ടു സുയോധനന്. 28 
തേരാളിയാനയശ്വം കാലാളിങ്ങനെ മുടിപ്പതായ” 
കണ്ടു ദുര്യോധനന് കോപം പൂണ്ടു പാഞ്ഞേററിതപ്പൊഴേ. 29 
അവര്തമ്മില് ക്ഷണമഴി ഞ്ഞുഗ്രഭീഷണമായ് രണം 
പിന്നെശ്ശുരാര്ത്തനായ'ത്തോററു പിന്നാക്കം മാറി നിന്മകന്. 

46. ക്രാഥപുത്രവധം 

ദ്രോണൻ, അശ്വത്ഥാമാവു്, കര്ണ്ണന്, ദുര്യോധനന് മുതലായ മഹാരഥ 

ന്മാരൊത്തു ചേര്ന്നു” അഭിമനൃവി നോടെതിര്ക്കുന്നു. പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധ 

ത്തില് അര്ജ്ജുന പുത്രനായ അഭിമന്യ ദുര്യോധനപുൂത്രസായ ലക്ഷ്മണനെ 
കൊല്ലുന്നു. (കര്രാഥപൃത്രനും വധിക്കപ്പെടുന്ന. മഹാരഥന്മാരെല്ലാം സൈന്യ 

സമേതം പിന്മാറുന്നു. 

ധ്ൃതരാഷ്ട്രന് പറഞ്ഞു. 

ചൊല്ലൂന്നിതല്ലോ നീ സൂത, പലരോടൊരുവന്നിഹ 
ബഹളം ഘോരമാം പോരും മഹാത്മാവിന് ജയത്തെയും. [ 
ബോദ്ധ്യം വരാത്തോരാശ്ചരൃയം സാഭദ്രനുടെ വിക്രമം 
എന്നാലത്യാശ്ചര്ൃയമല്പിതവര്ക്കോ ധര്മ്മമാശ്രരയം. ക 
ദുര്യോധനന് പിന്വലിക്കെ രാജപൃത്രര് മരിക്കവേ 

സാഭദ്രനില്ക്കണ്ടതെന്തു ഗതിയെന് പടയാളികഠം? ടി 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മുഖം വാടിക്കണ്ണിളകി വിയര്ത്തു കുളര്മെയ്യൊടും 
ഓടാനൊരുങ്ങി മാററാരെ വെല്ലാന് കരുതല് കെട്ടവ൪ര 4 

വീണ താതബ്ഭ്രാതൃപുൃത്രബന്ധുസംബന്ധിമിത്രരെ 

വിട്ടു വിട്ടോടിനാരാനയശ്വങ്ങളെയിളക്കിയും. 6 

അവര് ചിന്നിയതാഴ്ണുണ്ടാ ദ്രോണൻ ദ്രരണി ബൃഫഹല്ബലന് 
കൃപന് ദുര്യോധനന് കര്ണ്ണന് കൃതവര്മ്മാവു സാബലന് 6 

ചൊടിച്ചേററാര് പിന്വലിക്കാത്തര്ജജുനാത്മജനോടിവ൪ 
അവമായയ നിന്റെ പാതൂ൯ പിന്തിരിപ്പിച്ചു മിക്കതും. 7 

സുഖം വളര്ന്നോന് ബാല്യൃത്താല്ത്തനി യേ ഗര്വ്വി നിര്ഭയന് 
ശക്തന് ചക്ഷ മണനസ്ത്രടഞന് പാര്ത്ഥപുത്രനൊടേററുതേ. 8 

ൽ മാങ്കാവു” . മാവിന് തോട്ടം. 
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അവന്െറ പിന്പേ പുത്തന്െറ രക്ഷഷ്ണായ”ച്ചെന്നിറച്ചനും 

ദുര്യോധനന്റെ പി കേ ചെ മുററും രഥീന്ദ്രരും. യ 

ശരം വര്ഷിച്ചതവപനില്ക്കുന്നില്ക്കാറുകഠം പോലവര് 
അവന് ചിന്നിച്ചിതവരെചലുഴലിക്കാററ പോലവേ. 10 

ദുര്ദ്ധര്ഷന് സുഭഗന് നിന്െറ പാത്രന് ലക്ഷ“മണവീരനെ 

അച്ചുന്്െറ ചാരേ വില്ലേത്തി വിളയാടുന്ന ശൂരനെ 11 

ഏററം സുഖം വളര്ന്നോനെ വിത്തേശാത്മജ്തുല്യനെ 

കാര്ഷ്ണ്കി ചെന്നേററു മത്തേഭം മത്തേഭത്തെക്കണക്കി നെ. 12 

ലക്ഷ“മണന് തന്നൊടേററിട്ടു സൌാഭദ്രന് ശത്രുനാശനന് 
കൂര്ത്തുമൂര്ത്തമ്പു മാറത്തും കൈക്കുമൂക്കോടു കൊണ്ടവന് 19 

വടിയാല്ത്തച്ചിടം പാമ്പിന്പടി ക്രുദ്ധന് മഹാളജന് 
നിന്െറ പൌത്രന് മഹാരാജ, നിന്െറ പരത്രനൊടോതിനാന്: 

* : നീ ലോകമൊക്കെക്കണ്ടാലും പരലോകം ഗമിക്കയായ് 

ബന്ധുക്കഠം കാണ്കെ ഞാന് നിന്നെ യമലോകം കയററു 
എന്നു ചൊല്ലീട്ടടന് ഭപ്പം സാഭദ്രന് വൈരിനാശനന് [വേന്. '' 
ഉറയൂരും പാമ്പുപോലൊന്നൂരിയേന്തീ മഹാളജന്. 16 

അവനെയ്കുള്ളൊരാബ്ബാണം ലക്ഷ മണന്്െറ മനോഹരം 

സുകേശഭ്രൂനാസമായ മുഖം വീഴത്തീ സകുണ്ഡലം. 17 

ലക്ഷ“മണന്െറെറ വധം കണ്ട ഹാഹായെന്നാര്ത്തിതാളകഠം 

പ്രിയപുത്രവധം കണ്ട ചൊടിച്ചാശു സുയോധനന് 16 

ഇവനെക്കൊല്ലുകെന്നാര്ത്തു യൃപരോട നൃപര്ഷഭന്. 

ഉടന് ദ്രോണന് കൃപന് കര്ണ്ണന് ദ്രോണപുത്രന് ബൃഹല്ബല൯ 
ഹാദ്ദിക്ൃയനെന്നാറു മഹാരഥന്മാര് ചുററുമെത്തിനാര്. 

അവരെക്കൂര്ത്തുമൂര്ത്തമ്പ തൂകീപ്പി ന്മാററിയാര്ജ് ജൂനി. 20) 

ചൊടിച്ചു ക്രില് പാഞ്ഞുകേറീ സിന്ധൂരാജന്െറസേനയില്; 
അവന്െറ വഴി മുട്ടിച്ചു സന്നദ്ധര് ഗജസേനയാല് ൧൮. 

കലി ംഗന്മംര് നിഷാദന്മാര് വീര്ൃയവാന്് ക്രാഥപുത്രനും; 

കിണഞ്ഞ മട്ടിലായ“ത്തീര്ത്തിതാ യൃദ്ധം ധരണീപതേ! കള് 

ധൃഷ്യമരാനപ്പടയുടന് തട്ടിച്ചിന്നിച്ചിതാര്ജ്ജുനി 
അംബരത്ത.ബുദക്കൂട്ടം ചിന്നിക്കും കാററുപോലവേ. 23 

അപ്പേ.ഠം ര്രാഥ൯ ശരം തൂുകിയേററു ഫാല്തഗനിയോടുടന് 

പിന്നെത്തിരി ഞ്ഞൊത്തുകൂടീ ദ്രോണാദി രഥിവീരരും. ചടട. 

പരമാസ്ത്റം പ്രയോഗിച്ചു ചെനനൂ സഭദ്രനോടുടന് 
അമ്പെയ്കതവരെ നിര്ത്തീട്ടാ ക്രാഥനോടേററു ഫാത്ഗുനി! ൭ 

എതിരററ ശരാഘത്താല് സത്വരം കൊലചെയ്യുവാ൯ 

1 വിത്തേശാത്മജന് - കുബേരപുത്രന്; യക്ഷതുല്യയന് എന്നു സാരം. 

8 ധൃഷ്ടം... ധൈര്ൃമുള്ളതു. 
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വില്ലമ്പു കോപ്പുണി ക്കൈകഠം കിരീടം വെച്ച മാലിയും. ക6 
കുടയും കൊടിയും വിഴ”ത്തീ സുതവാജികളേയുമേ 

കലം ശീലം ശ്രുതം ശക്തി യസ്രുശക്തി യശസ്സ്മേ 7 

തികഞ്ഞവന് വിീണശേഷം വീരര് പിന്മാറി മുററുമേ. 

47. ബ്ലഹല്ബലവധം 

അഭിമസ്യ അറു 9.ഹാരഥന്മാരോടു” ഒററഷ്റ്കു നിന്നെതിര്ക്കുന്നു. ദുൃര്യോ 

ധനസഹോദരന്മാരില് ഒരാളായ വ്ൃന്ദാരകനും കോസലാധി പതിയായ ബു 
ഹത്ബലരനും വധിക്കപ്പെടുന്നു. 

ധതേരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

അമ്മട്ട കേറിത്തരുണന് മടങ്ങാത്തര്ജ്ജുനാത്മജന് 
കലാനുരൂപകര്മ്മാവായ് പോരില്പ്പിന്മാറിടത്തവന് 1. 
വയസ്സു മുന്നുള്ളാജാനേയാശ്വ വാഹങ്ങളാലഹോ 
പാനി ലാമ്മട്ടു കേറുമ്പോഠം വളഞ്ഞാശ”ശൂരരാരുവാന്? ള് 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അഭിമനൃ ഭവല്സൈന്യമുയംപ്പുക്കുഗ്രശരങ്ങളാല് 
പിന്തിരിപ്പിചു മന്നോരെയൊക്കയും പാണ്ഡുനന്ദനന്൯. 3 

അവനെ ദ്രോണര് കൃപരാക്കര്ണ്ണുന് ദ്രണി ബ്ബഹല്ബലന്൯ 
ഹാദ്ദിക്ൃനെന്നാറു മഹാരഥര് ചുററും വളഞ്ഞുതേ. ക 

ജയദ്രഥന് മഹാഭാരമേററു നില്പതു കണ്ടടന് 
യൃധിഷ്ഠി രന്്റ്റ നേരക്കേററൂു നിന്െറ സൈന്യം നരേശ്വര! 5 
സഈയഭദ്രവീരനോടേററൂ മററുള്ളോര് ശരമാരിയാല് 
പനനമ്ത്കൊക്കും വില്ലലച്ചു വലിക്കുന്ന മഹാരഥര്. 6 

സര്വ്വവിദ്യാവിത്തരാമാ വില്പാളികളെയൊക്കയും 

സ്നുംഭിപ്പിച്ചു പോരിലവ്പെയ്കരിജിത്തരജ്ജുനാത്മജന്. 7 

അമ്പതെയ മൂ ദ്രോണനെയാബ്ബഹല്ബലനെ വിംശതി 
എണ്പതാക്കൃ തവര്മ്മാവെക്കപനെബ്ബാണമര്വ്ൃവതും. 8 

കര്ണ്ണംവരേ വലിച്ചുള്ള അക് മപുംഖശരങ്ങളെ 
പത്തെയ്തിതശ്വത്ഥാമാവെസ്സുത്വരം ഫല്ഗുനാത്മജന്. ി 
ഈട്ടിച്ചാണഷ്ക്കിട്ട കര്ണ്ണ്ിയമ്പ കര്ണ്ണത്തു കര്ണ്ണനെ 
ശത്രു മദ്ധ്യത്തില് വെച്ചെയ തൂ സത്വരം ഫല്ഗുനാത്മജന്. 10 

കൃപന്െറയശ്വങ്ങളെയും വീഴത്തിപ്പിന്സൂതരേയുമേ 

സ്തന്ാന്തരത്തില്പ്പത്തമ്പാഞ്ഞെയ്യാനിവനെയപ്പൊഴേ. 11. 

കുരുകീരത്തികര൯ന് വീരവൃന്ദാരകനെയങ്ങുടന് 
വീരരാം നിന്മക്കഠം കാണ്കെക്കൊന്നാനാശ്ശൂക്തി യൃള്ളവന്. 12 
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അവന്റെദ്രാണി യിരുപത്തഞ്ചെയ് രൂ ക്ഷുദ്രകാശുഗം * 
നിര്ഭയം ശത്രുവരരെപ്പാര്ത്തു കൊന്നു മുടിക്കവേ. 49 

ഉടനേ ൬൯റു കൂരമ്പകങ്ങെതിര്ത്തെയ്യിതു മാരിഷ! 

ധാര്ത്തരാഷ'ട്രന്മാര്കഠംകാണ്കെയശ്വത്ഥാമാവെയാര്ജ'ജുനി 

അവനെ ദ്രാണി വിരിയെ മൂര്ച്ചയയള്ള വൃതമ്പകഠം 
എയ്മിട്ടമങ്ങിളക്കീലാ മൈനാകാദ്രിയെയാംവിധം. 15 

ദ്ൂൌരണി യെത്താനവനെഴുപത്തി മുന്നു ശരങ്ങളെ 
എതിര്ത്തെയ്തിതു തേജസ്വി ശക്തന് താനപകാരിഡെ. 16 

നൂറമ്പെയ മൂ പുത്രരക്ഷഴ്ത്കുായ” ദ്രോണനവനെപ്പരം 
അര്വ്വതമ്പെയ്കതി തച്ചുനെറ രക്ഷഷ്ണ്കായ” ദ്രോണപുത്രനും. 317 

ഭല്പദ്വാവിംശകം കര്ണ്ണന് ഹാദ്ദികൃന് പതിനാലുമേ 
കോസലനന്താനയമ്പര മ്പം കൃപന് പത്തമ്പുമങ്ങനേ. 318 

പതിപ്പത്തമ്പെയ്തി തവരെല്പാവരെയുമായവന് 
കോസലാധീ ശനവനെക്കര്ണ്ണിയവ്വെയ്ക ഹൃത്തിലായ്. 19 

അവന്െറ വില് കൊടി ഹയസുൂതരേ വീഴ”ത്തിയാരജ്ജുനി 
വാളംപരിചയ്യം കൈക്കൊണ്ടാത്തേര് പോയ ബ്ബഹല്ബലന് 
കുണ്ഡലം ചാര്ത്തിടും കാര്ഷ്കരിത്തല കൊയ്യാന് മുതിര്ന്നുതേ. 
കോസലര്ക്കുടയോനായ ബ്ബഹല്ബലനരേന്ദ്രനെ 21 

അവന് നെഞ്ഞത്തൊരമ്പെയ് തൂ കരഠം പോയ് വീണിതായ 
മഹാന്മാരാം മന്നവരെ മുടിച്ചു പതിനായിരം [വന് 

വില്ലും വാളമെടുത്തുഗ്രവാക്കും ചൊല്പിയെതിര്ക്കവേ. 
ബ്ലഹല്ബലനെയമ്മട്ട കൊന്ന കൃഷ്ണാനുജാത്മജന് 48 

പോരില് സ്തംഭിപ്പിച്ചു നിന്െറ യോധരെശ്ശരമാരിയാല്. 

48. അഭിമന്യയൃദ്ധം 

അഭിമന്യു മഗധരാജകമാരനായ അശ്വകേതുവിനേയും മാര്ത്തികാവത 

നായ കഞ്ജരകേതുവി നെയും വധിക്കുന്നു. ൃശ്ശാസനപത്രയം വധിക്കപ്പെടുന്നു. 

കര്ണ്ണനെറ ആറ മന്ത്രികളം നാമാവശേഷരാകുന്നു: കര്ണ്ണുഭോജകൃപാദികഠം 
ഒത്തുചേര്ന്ന് അഭിമനയവിനെ എതിര്ക്കുന്നു. ആ അര്ജ്ജുന പുത്രനന്െറതേ 

മാളിയയം കുതിരകളം വധിക്കപ്പെടുന്നു. വില്ലം വാളും തേരും നഷ്ടപ്പുടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കര്സണ്ണ്ൂത്തില്ക്കര്ണ്ണനെക്കര്ണ്ണിയമ്വെയ” തൂ വീണ്ടുമാര്ജ ജൂ 
അര്പതമ്പെയ്കിതവനെച്ചൊടിപ്പിക്കുംപടി ക്കുടന്. നി 

എതിറത്തെയ്താനത്ര ബാണം രാധേയനവനേയുമേ 

* ക്ഷുദ്രകാശുഗം ഒരുതരം ചെറീയ അമ്പു. 
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സര്വ്വാംഗമമ്പേറെറാട്ടേറെയവന് ശോഭിച്ചു ഭാരത ക 

ചോര ചാടുംപടി ശരമെയ് തൂ കര്ണ്ണനെയായവ൯ 

ശരങ്ങളേററു രുധിരം വാര്ന്നു ശോഭിച്ചു കര്ണ്ണനും. 3 

ശരങ്ങളടലില്ക്കേറിച്ചോരധാരയണിഞ്ഞവര് 
പൂത്തുനിലും മുരിക്കിന്െറ മട്ടില് ശ്ലോഭിച്ചിതായവര. 4 

കര്ണ്ണമന്ത്രികളെച്ചിത്രം പൊരുതുന്നാറുപേര്കളെ 

അശ്വസൂതധ്വജ രഥ സഹിതം കൊന്നു ഫാല്ഗുനി. ൭ 

അവ്വണ്ണമാ വില്പരെയ്യം പതിപ്പത്തു ശരങ്ങളാല് 

എതിര്ത്തെയ്കാന് കൂസല്കൂടാര.തുമല്ഭതമായിതേ. € 

ആറസമ്പെയ്ക്ക വധിച്ചിട്ടാ മഗധന്െറ കുമാരനെ 

അശ്വസൂതാന്വധിതം മന്നില് വീഴ്ത്തിനാനശ്വകേതുവേ. ഴു 

രാരത്തികാവതനെബ”് ഭോജനേയ്യം കഞ്ജരകേതുവെ 

കത്തിയമ്പെയ്കറുത്തിട്ടൊന്നാര്ത്തൂു ബാണങ്ങഠം തുകുവോന്. 8 

ദൃശ്ശാസനാത്മജന് നാലു ഹയങ്ങളെയുമെയ്കടന് 

ഒരമ്പെയരൂ സൂതനെയും പത്തമ്പാര്ജ ജൂനി യേയ്യമേ. 9 

പത്തമ്പ ദയ്ശാസനിയെയെയ് തൂ ഫല്ഗുനനന്ദനന് 

ചൊടിച്ചു കണ്ച്ചവന്നുംകൊണ്ടുച്ചമിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: 10 

“* നിന്നച്ഛൻ പോര്ക്കുളംവിട്ടു പാഞ്ഞു ഭീരു കണക്കിനെ; 

കൊള്ളാം നിനക്കറിയുമേ യുദ്ധം, നിന്നെ വിടില്പ ഞാന്.” ല്ല 

ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞിട്ട മൂര്ച്ചയിട്ട തെളിഞ്ഞതായ് 

നാരാചമൊന്നെയ്തിതതു മൂന്നമ്പാല് ദ്രരണി വീഴ”ത്തിനാന്. 

അവനേ വിട്ട സാഭദ്രന് മൂന്നവ്പെയ്കിതു ശല്യനെ 

കഴുച്ചിറക വെച്ചൊന്പതമ്വെയ് തൂ ശല്യനങ്ങുമേ. 13 

നൃപതേ, സംഭ്യമത്തോടടമതൊരല്ഭൂതമായിതേ 

വാച്പറുത്തര്ജ്ജു നസുതന് കൊന്നു തല്പ്പാര്ഷ്ണി സൂ തരെ. 14 

ആറമ്പെയ്താനവനെയയമവന് തേര് വിട്ടു മാറിനാന് 

ശത്രഞ്ജയന് ചന്ദ്രകേതു മഹാമേഘന് സുവര്ച്ചനും 15 

സുര്യഭാസ്സ്രീ യൈവരെക്കൊന്നെയ് രൂ സാബലനേയമേ; 

മുന്നമ്പെയ്യിട്ടു ശകുനി ദുര്യോധനനൊടോതിനാ൯: 16 

* : നാമൊന്നിച്ചിവനെക്കൊല്ക നമ്മേക്കൊല്വതില്മുന്നമേ 

കൊല്ലാന് വഴിവിചാരിക്കൂ കൃപ ഃദ്രാണാദ്യരൊത്തു വീ." [7 

പോരില് വൈകര്ത്തനന് കര്ണ്ണുനപ്പേഠഠം ദ്രോണനൊടോതി 

“ത വര് നമ്മെത്തീര്ക്കുമോതുകിവന്്െറ വധമാശു നീ.'” [നാന് 

അ പ്പാഠം വില്ലാളിയാം ദ്രോണര് ചൊല്ലിനാനേവരോടുമേ; 

“*പഴുതുണ്ടോ കുമാരന്നു കാണുന നിങ്ങഠം നോക്കുവിന് 19 

പോരില്ച്ചുററിസ്സുഞ്ചരിക്കുമിവന്നൊരണുമാത്രവും. 

പാണ്ഡവേയന്ൃസ।ംഹന്െറ കൈവേഗം കണ്ടുകൊള്ളവി൯. 20 
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തേര്വഴിക്കിഹ കാണുന്നു വട്ടത്തില്ത്തന്നെ കാര്മ്മുകം 

അവ്പെടുത്തു തൊടുപ്പോതുമുടനേ വിടുവോതുമേ. 2 

എ പ്രാണവേദന പെടുമ്മാറമ്പെയ്ക മയക്കിലും 

ഹര്ഷം തരുന്നുണ്ടു വീണ്ടും സാഭദ്ര൯ വൈരിനാശനന്. [0 

ഏററം നന്ദിപ്പെടുത്തുനൂ പോരില് ചുററീടുമാര്ജ്ജ്ുൂനി 
ഇവന്നു കാണുന്നില്ലല്ലോ പഴതിന്നീ മഹാരഥ. കീഠി 

കൈ വേഗത്തോടു ദിക്കെങ്ങമമ്പു തൂകുമിവന്നഹോ 

പോരില് ഗാണ്ഡീവിയി ലൊരു ഭേദം കാണുന്നതില്ല ഞാന്, * 

പാര്ത്ഥാത്മജശരം കൊണ്ടു കര്ണ്ണന് ദ്രോണനൊടോതിനാന്൯: 

“  നിള്ലേണമെന്നു നില്ലുന്നേന് സഈഭദ്ൃശരമേററു ഞാന്. [0] 

തേജസ്വിയാം കുമാരന്െറ കടുഘോരശരങ്ങളോ 

ഉടട്ക്കുന്നുണ്ടെന്റെറ കരളഗ്നിതേജസ്സിയന്നവ. 26 

മെല്ലെച്ചിരിച്ചം കൊണ്ടോതീ ഗുരു കര്ണ്ണനൊടപ്പൊഴേ: 

* ” ഇവന്െറ ചട്ട ദര്ഭേദ്യം യവാവോ ചാരുവിക്രമന്േ. വന് 

ഇവന്െറയച്ചുന്നോതീട്ടുണ്ടീ ഞാന് കവചധാരണം; 
അതെല്ലാമീപ്പരപുരഞ്ജയന്നുമറിയാം ദ്ദഡം. ൧8 

അമര്ക്കാം നോക്കിയമ്പെയ്താലിവന്തന് വില്ലു ഞാണൊടും. 
അഭീശു' വാജികളെയും പിന്പുറം സു രേയയമേ ൭9 

ഇതു ചെയ്യൂ മഹേഷ്വാസ, കര്ണ്ണ സാധിക്കുടെ ങ്കില് നീ 
പിന്നെപ്പിന്മാററിയിവനെ പ്രഹരിക്കുക നീയുടന്. 30 

ദേവാസുരന്മാര്ക്കുമിവന് വില്ൂള്ളപ്പോളജയുനാം 

ഇവടന്െറ തേരും വില്ലും നീ ഡവണമെങ്കില്ഃ മുടിക്കെടോ, 31 

ഏവം ഗുരൂക്തി കേട്ടിട്ട കര്ണ്ണന് വൈകര്ത്തനന് ദ്ൂതം 
വേഗമവമ്പയ്മിടറവന്തന്െറ വില്ലു നുറുക്കിനാന്. ൫2 

അശ്വങ്ങളെ ക്കൊന്നു ഭോജന് കൃപന് പിന്സൂതരേയുമേ 
മററുള്ളോര് വില്ലു പോയോനി ൯ ശരവര്ഷങ്ങാം തൂകിനാര്. കട് 

വെ്പേണ്ടപ്പോഠം വെമ്പലോട പ൯ തേരാളികളാറുപേര 
നിര്ദ്ദയം ശരവര്ഷങ്ങഠം തൂകീ തേര് പോയ ബാലനില്. 633 

വില്പററു തേരു പോയിട്ടും സ്വധര്മ്മം കാത്തുകൊണ്ടവന് 
വാളം പരിചയും കൈക്കൊണ്ടുയര് ൬ വാനിലേക്കടന് 39 

ലാഘവത്താല് ബലത്താലും കഠശി കാദി ഗതിക്രധാല് 

വാനില്ച്ചുററീ ജിഷ ണുപുത്രന് പക്ഷിരാജന് കണക്കിനേ. 6 

”* എന്െറമേല് വന്നു വീഴന്നതൂ വാളമായവനെന്നവര് ' 

മേല്ലോട്ട നോക്കി വില്പന്മാര് പലരും പാര്ത്തു നിന്നുപോയ. 

അവന്റ രത്പ്പ്പിടിവാഠം കണ്ടിച്ചു .ദ്രാണനപ്പ്യൊഴെ 

1 അഭീശു.--കടിഞ്ഞാണ്. 2 വേണമെങ്കില് ട ഇച്ഛിക്കന്നുണ്ടെ 1, 
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ക്ഷുരപ്രം! കൊണ്ട പിടിയി ന്മുകളില്ശ്ുത്രുസൂദനന്. 88 
കരണ്ണന് കൂര്ത്ത ശരം രൂകിച്ചര്മ്മം2 കണ്ടിച്ചിതപ്പെൊഴേ 
വാള പരിചയും പോയി വാനില്നിന്നവനൂഴിയില് 

നിന്നു ചക്രമെടുത്തും കൊണ്ടെത്തീ ദ്രോണനന്െറ നേര്ക്കുടന്. 39 

അവന് പരം ചക്രരജസ്സ? മേററു 
വിളങ്ങി ചക്രം കരതാരിലേത്തി 
നിന്നീടിനാന് തെല്ലിട രദദ്രമൂര്ത്തി 

കൃഷ്ണന്കണക്കര്ജജുനസൂനു പോരില്. ക്ട 

കടടനിണമണാി രക്തവസ്ര്രമോടും 

ഭ്രൂകുടി വളച്ചു കഠോരനാദമോടും 

പ്രഭബലമുടയോരു പാര്ത്ഥപൃത്ര൯ 

പടനടുവില്ക്കടഭീഷണം വിളങ്ങീ. 4 

40. അഭിമന്യവധം 

അഭിമന്യവും അശ്വത്ഥാമാവുമായി നടന്ന ഉഗ്രസമരം. ദ്രോണര്, കര് 
ഇന് മുതലായ മഹാരഥന്മാര് വീണ്ടും ഒന്നിച്ചുചേര്ന്ന് അഭിമനയവിനെ 
എതിര്ക്കുന്നു. ഒടുവില് അഭിമന്യ വധിക്കപ്പെടുന്നു. പാണ്ഡവസൈന്യം 

പേടിച്ചു പിന്തിരി ഞ്ഞോട്ടന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വിഷ്ണുവിന് സോദരീപുത്രന് വിഷ"ണുശ്ര്രും ധരിച്ചവന് 
പ്രകാശിച്ചാനതിരഥന് വേറേ വിഷ്ണു കണക്കിനെ. 2 

കാറേറററുമുദിയയം ചിന്നിപ്പരമാം ചക്രമേന്തിയും 

അവന്െറ ദേവദുഷ' പ്രേക്ഷ്യ രൂപം കണ്ടിട്ട മന്നവർ ക 

ഏററം നടുങ്ങിയാച്ചക്രം മുറിച്ചാര് പല ഖണ്ഡമായ*; 
മഹാരഥന് പാര്ത്ഥപുത്രന് വന്പേറും ഗദയേന്തിനറന്. ടി 

ശത്രുക്കഠം വില്ല തേര് പിന്നെ വാഴം ചക്രമിവ പോക്കിയോന് 
അഭിമന്യു മഹാബാഹുവശ്വത്ഥാമാവൊടേററുതേ. ി 

ജ്വലിച്ചീടമിടിത്തീ യിന്നൊത്തീട്ടം ശോഭ കണ്ടവന് 

തേര്ത്തട്ടി ല് നിന്നു പിന്നോട്ടു മുന്നടിപ്പാട വാങ്ങിനാ൯, ട 

അവന്റ്റ പാര്ഷ്ണി സു മാശ്വങ്ങളെഗ്ഗദകൊണ്ടവന് 
തച്ചു കൊന്നമ്പേററു മുള്ളന്പന്നി പോലെ വിളങ്ങിനാ൯. 6 

തച്ചു കെ സാബലനാം കാളികേയനെയങ്ങുടന് 
എഴ പത്തേഴു ഗാന്ധാര പരിവാരരെ വീഴത്തിനാന്. 7 

1 ക്ഷുരപ്രംടഒരുതരം ആയുധം, 2 ചര്മ്മം---പരിച്ച. 3 ചക്രരജസ്സ് 
ഭതേര്ച്ചക്രത്തില്നിന്നു പൊങ്ങിയ പൊടി. 4 ദേവദുഷ'പ്രേക്ഷംം ദേവ 
൨.94 ക്കപോലും നേരേ നേടക്കാന് കഴിയാത്തതു”. 
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പീന്നെ ബ്രഹമവസാതീയര് പത്തു വീരരെ വീഴ്ത്തിനന് 

കേകയത്തേരേഴ“വരേയും കൊ പത്തു ഗജത്തെയും. ൫ 

ദാശ്ശാസനിരഥം സാശ്വം തകര്ത്തു ഗദകൊണ്ടവന് 

ദരശ്ശാസനി ചൊടിച്ചാശു ഗദ കൈക്കൊണ്ട മാരിഷ! 9 

പാഞ്ഞെതിര്ത്തേററു ദുര്ദ്ധര്ഷന് നില്ലനിള്ലെന്നുമോതിനാന്. 

ആ വീരന്മാര് ഗദയയമായ “ത്തമ്മില്ക്കൊല്പാനൊത.ങ്ങിയോര് 

ഭ്രാതൃവൃര് കൂത്താടി പണ്ട രുദ്രാന്തകര് കണക്കിനെ; 

അവര് തമ്മില് ഗദാഘാതമേററു പാര്ത്തട്ടില് വീണുപേറയ് 11 

അഴിച്ച ശക്രദ്ധ്വജമട്ടടരിങ്കല്പ്പരന്തപര്. 

ദാശ്ശലാസനി പിടഞ്ഞേററു കുരുകീരത്തിവളര്ത്തവന് 13 

ഏല്ലും സാഭദ്രനെപ്പാങ്ങില്ത്തച്ചാനൂക്കി ല്ത്തലന്റ്മുതാന്. 

ഗദാവേഗം കൊണ്ടുമത്യായാസം കൊണ്ടുമുഴന്നവന് 33 

ബേധംകെട്ടഴിമേല് വീണൂ സാഭദ്ദന് ശത്രുനാശന൯. 

ഇമ്മട്ടൊരുത്തനെക്കൊ്നൂ പലരുംകൂടി മന്നവ! 14 

പൊയ കയെക്കുഞ്ജരം പോലെ പടയെത്താന് കലക്കിയോസ൯ 

രശാഭിച്ചു ഹതനാം വീരന് വേട൪ര കൊന്നാന പോലേ. 36 

അവ്വണ്ണം വീ ണൊരാശ?ശുൂരന്തന് ചുററും നിന്നു നിന്ഭളടര 
വേനല്ല കാടെരിച്ചിട്ട കെട്ട തീചുററുമാംവ,ധം 16 

ഗിരി ശൃംഗങ്ങഠം ഭഞ്ജിച്ചു തിരിച്ചാക്കാററ പോലവേ 

കുരുസൈന്യം പതി പ്പിച്ചസ്തമിച്ചര്ക്കനു തുല്യമേ. 17 

ഉപപ്പുതേന്ദു*വെപ്പേോലെ വററീടം കടല് പോലവേ 

പൂര്ണ്ണ ചന്ദ്രാഭമുഖനെക്കാകപക്ഷാവൃതാക്ഷനെ. 348 

അവനെപ്പാരില് വീണിട്ടു കണ്ട നിന്െറ മഹാരഥര് 

ഏററം സന്തോഷമോടാര്ത്തു സിംഹനാദം മുഴക്കിനാര. 15 

നിന് കൂട്ടര്ക്കേററവും ഹര്ഷമുണ്ടായിതു ധരാപതേ! 

മററു വീരന്മാരുടയ കണ്ണില്ക്കണ്ണീരൊലിച്ചുപോയ്. 20 

ആകാശത്തും ഭൂതജാലമാക്രോശിച്ചു ധരാപരേ! 

വീണ ചന്ദ്രന് പോലെയുള്ള വീരനെക്കാണ്കകാരണം. മ, 

ദ്രോണന് കര്ണ്ണന് തൊട്ടൊരാറു ധാര്ത്തരാഷ' ടമഹാരഥര് 

കൊന്നിട്ടൊ ററയ്ക്കിവന് വീട ധര്മ്മമല്പിതു നിശ്ചയം. ച 

ആ വീരന് ചത്തു വീണിട്ടു പാരം ശോഭിച്ചു പാരിടം 

നക്ഷത്രം ചുഴലും വാനു ചന്ദ്രനാലെന്നവണ്ണമേ. 28 

പെൊന്കെട്ടുള്ളമ്പ ചിതറിച്ചോര ചാടി യൊലിച്ചഹോ 

കണ്ഡലം ചാര്ത്തിടും വീരശിരസ്സകഠം കലര്ന്നുമേ, 24 

കൊടിക്കുറകളം നാനാവിചിത്രോഷ്ണീഷജാലവും 

വിരിപ്പു ചാമരം ചിന്നിയുള്ള മുഖ്യായു ധങ്ങളം, 25 

& ഉപപ്ഉതേന്ദു-- രാഹൃഗ്രസ്തനായ ചന്ദ്രന്. 
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തേരാനയാഠം കുതിരകഠംക്കുള്ള ഭൂഷണജാലവും 
ഉറയ്യയിയ പാമ്പൊക്കുമൂട്ടിത്തേചുള്ള വാഠംകളം, ക6 

വി മ്പ വേലൃഷ്ടി കത്തി കമ്പനങ്ങളുമ ങ്ങനെ 
മററുള്ള നാനായുധവും ചിന്നി ശ്രോഭിച്ചു മന്നിടം ക? 

ചത്ത വാജികളം വീര്ത്തു ചോര ചാടുമവററയും 

മേലാഠംകളൊത്തു സൌഭദ്രന് വീഴത്തിച്ചിന്നീ ധരിത്രിയില്. 

തോട്ട യാനക്കാര്കഠം ചട്ട കൊട । ശ്വ മൊത്തഹോ 

മറിഞ്ഞ കുന്നുപോലമ്പുമേററു വീണ ഗജങ്ങളം, [7] 

മന്നില്ച്ചിന്നും സാശ്വസൂതന്മാരാം പോരാളിവീരരും. 
കലങ്ങിടും കയംപോലെ ചത്ത ഹസ്ത്റികഠം തേര്കളം, 90) 

നാനാഭൂഷാജയധമെഴും ചത്ത കാലാഠംജനങ്ങളം 

കലര്ന്നു ഭീരു ഭയദമുഗ്രമായത്തീര്ന്നു പാര്ത്തടം. 31 
കന്രാഭനാമവന് പോരില് മരിച്ചെന്നതു കണ്ടുടന് 

നിന് കൂട്ടര്ക്കു രസം കൂടി പാണ്ഡവന്മാര്ക്കു ദു:ഖവും. 32 
യരവനം തികയാത്തുണ്ണിയ ഭിമന്യ മരിച്ചതില് 
ഓടി പ്പോയീ സൈന്യമെല്പാം ധര്മ്മജന് കണ്ടനില്ലവേ. 33 
സാഭദ്രന് വീണസമയം സൈന്യമോടുന്ന കണ്ടുടന് 
അജാതശത്രു കല്പിച്ചിതാ വീരന്മാരൊടിങ്ങനെ: 34 
" ” സ്വര്ഗ്ഗമുഠംപ്പുക്കിതീ വീരന് പിന്൯ന്തിരിക്കാതെ ചത്തവന് 

സ്തംഭിപ്പിപ്പി൯ പേടി വേണ്ടാ വെല്ലാം വൈരിജനത്തെ നാം." 
എന്നു തേജസ്സേറുമവന് മാഴ”കുന്നോരോടതിദൃതി 
യേറധശ്രേഷ്ഠന് ധര്മ്മരാജന് ചൊല്ലി 3ഃഖമൊഴിക്കയായ". 36 
പോരില് സര്പ്പം പോലെയുള്ള ശത്രുരാജകുമാരരെ 
മുന്പിലേററു വധിച്ചിട്ട പിന്നാലേ പോയി ഫാല്ഗുനി. ൫37 

പതി നായിരമാഠംക്കാരെക്കൊന്നു കോസലനേയുമേ 
കൃഷ്ണാരജജൂനരക്കൊത്ത കാര്ഷ്ണകി പുക്കാന് ശക്രപുരം ദ്ഡം, 38 
നേരാനയാഠം കുരിരകളസംഖ്യം കെലകെയ്യ൨൯ 
പോരി രത്തൃഫ്ലി വരാതുള്ളോനശോച്യന് പുണ്യകൃത്തമന്. 59 
പുണൃയവാന്മാര്ക്കുള്ള പുണ്യലഭൃയലോകങ്ങഠം പുകി നാന്, 

50. സമരഭൂമിവര്ണ്ണനം 

പട യാഴിഞ്ഞ പടക്കളത്തിനെറ ഭീകരത വര്ണ്ണിക്കുന്ന. ആന, തേര്, 
കുതിരകഠം, ഭടന്മാരുടെ മുതശരീരങ്ങഠം എന്നിവ പിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന 
ആ ഭയങ്കരരംഗം കണ്ട ധീരന്മാര് പോലും മുഖം തിരിച്ചുകളയുന്നു. 

൩ ഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അവരില് ശ്രേപൂധനെക്കൊന്നു ഞങ്ങളമ്പവേററുഴന്നവര് 

സന്ധൃഷ്കിരിപ്പിടം പുക്കു ചോരയാറാടിയങ്ങനെ. 
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ഞങ്ങളും പോര്ക്കളം പാര്ത്തു മെല്ലെ നറേറുള്ള കൂട്ടരും 

അന്തിക്കൊഴിച്ചൂ ദൃൂപതേം, തളര്ന്നുള്ള ടേത്തവര്. ി 

ഉടന് പക്ല്ല. രജനിക്കുമള്ള 
ശിവാരുതോഗ്രാഥിവ! മായ സന്ധ്യയായ് 
കുശേശയഃച്ചാര്ത്തെതിര്കാന്തി ഭാസ്കരന് 

തരത്തിലസ്താദ്രിയണഞ്ഞു ചാഞ്ഞതില്. 3 

വരാസി ശക്ത്ൃര്ഷ്യി വരൂഥ ചര്മ്മസ-- 
ദ്വിഭൂഷണങ്ങഠംക്കി ഹ കാന്തി വാങ്ങിയും 

നഭസ്പലം ഭൂമി യമൊപ്പമാക്കിയാ- 

പ്രിയാംഗമാരഗ്നിയി ലെത്തി ഭാസ്കരന്. 4 

സുരേന്ദ്രവഭ്കാഹതി യേററസംഖ്യമേ 

പെരും മുകില്ലുന്നുകളൊത്ത കുംഭികഠം 

വരാങ്കശം വന്കൊടി ചട്ടനാഥരും 

മറിഞ്ഞുവീണിട്ട നിറഞ്ഞു മന്നിടം. 5 

പ്രധാനിയും സൂതനുമററുപസ് കരം3 
ഹയങ്ങളം പോയ്യകകോടിയററു വീണഹോ 
മഹാരഥാഘം പൊടിയായ് ശ്ശൂരങ്ങളാല് 

തകര്ന്നു ശോഭിച്ചു ധരാതലം പ്രഭോ! 6 

ഹയങ്ങഠം മേലാഠംകളമ്ങു ചത്തുടന് 
മേല്ലയോവ്വു പൊട്ടിപ്പലമട്ട ചിന്നിയും 

കണ് നാവു പല്ലും കുടലും പുറത്തുവ. 

ന്നിളാതലം ഭീഷണമായി തേററവും. വ് 

തകര്ന്നു മേല്ച്ചട്ടയുടുപ്പു ഭൂഷയയം 

നശിച്ചു ഹസ്ത്യശ്വരഥത്തൊടും നര൪ 
വിശിഷ്ശയ്യാസ്പരണങ്ങഠം വാണപേ-- 

രനാഥരായ്ച്ചത്തു പതിച്ചു ഭൂമിയില്. ൫ 

പെരുത്തു ഹര്ഷിച്ചു വളം കുറുക്കനും 

പരുന്൬ ചെന്നായ നരി നായ്ക്കും കാക്കയയം 

ഖഗാശരന്മാര്കളമൊത്തു കൂട്ടമേ 

പിശാചുമായ'ച്ചോര കുടിച്ചു ഭീഷണം. 9 

പിളര്ന്നു ദേഹം ര്ധിരം കുടിച്ചുടനു 

മുറയ്ക്കു മജജാപിശി തങ്ങളേ ററുമേ 

കൊഴുപ്പു തിന്നുന്നു ചിരിച്ച ഹൃഷ്ടരായ്-- 

ശുവങ്ങഠംതോവ, പലപേര് ന 'ശാചരര്. 0 

| ശീവാതതേോഗ്രാധിവ . കുറനരിയുടട ഓ കൊണ്ടു പേടിതോന്നിക്കു 

തആഅത്ും അമംഗസ്ു.. ഷവും. കശേശയം --- ൦ ചന്താമരപ്പൂവു”. 3 ഉപസ്കരം 

ഉപകരണം. 
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ശരീരചങ്ങാടമൊലിച്ച ചോരനീര് 
തേര്ത്തോണി വന് കുംഭിശിലാകദംബ്വും 
മനുഷ്ൃശീ ര്ഷച്ചെറുപാറ മാംസമാം 
ചേറും കലര്ന്നായയധമിശ്രമാം പുഴ 

ഭയങ്കരം വൈതരണിക്കു തുല്യമായ 
സുദുസ്ലരം യോധര് ചമച്ചതായഹോ 

ഒലിച്ചിതാപ്പോര്ക്കളമദ്ധ്യഭൂമിയില് 

ഭയങ്കരം ജീവശവങ്ങളൊത്തഹോ. 

കുടിച്ചു നിന്നിങ്ങനെ ഭീമ രൂപരാം 
പിശാചസംഘങ്ങളമാര്ത്തു ഭീഷണം 

സമം രസിച്ചു നരമാം സമുഗ്രമ- 

ങ്ങശിച്ചുകൂടം ശ്വസ്യഗാലഃ പക്ഷി കഠം. 

പടക്കളം ഭീഷണമിപ്രകാരമേ 
നി ശാമുഖത്തി ല്പ്പി തൃരാഷ്ട്രവര്ദ്ധനം 

കബന്ധനൃത്തം പെടുമാറു കണ്ടു താ-- 
നൊഴിച്ചു പോന്ന പല വീരമാനുഷര്. 

ചിന്നിത്തെറിച്ചുള്ള വിശേഷഭൂഷയൊ-- 

ത്താശ്ശൃക്രതുല്യന് വിജയന്െറ നന്ദനന് 
മഹാരഥന് വീണു കിടപ്പതും ജനം 
കണ്ടു ശമിച്ചുള്ള മഖാഗ്ന। പോലവേ. 

51. യൃയധിഷഠിരവിലാപം 

1 

[7 

38 

14 

15 

അഭിമന്യുവി ന്െറ മരണത്തിനു കാരണഭൂതന് താനാണല്ലോ എന്നും മററു 
മോര്ത്തു” ധ് പ്യതൃന് വിലപിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തേരാളിത്തലവന് വീരസഭദ്ദന് ഹതനായതില് 
തേരക്കോപ്പഴിച്ചിട്ടെഖ്ാരുമൊപ്പമേ വില്ല വെച്ചുടന് 
യയധിഘ്യിരനരേന്ദ്രന്െറ ചുററും ചെന്നങ്ങിരുന്നഹോ 

സരഭദ്രനില്ച്ചിത്തമമററു ദുഃഖം ചിന്തിച്ചിരിപ്പുമായ്. 
പരം യുധിഷ്യിരനൃപ൯ വിലപിച്ചിതു ഠാലൊടും 

മഹാരഥന് ഭ്രാതൃപുത്രനഭിമന്യ മരവക്കയാല്. 
” “എന്നിഷ്ും ചെയ്യുവാന്വേണ്ടി ദ്രോണസൈന്യമബാധമേ 
വ്യൂഹം പിളര്ന്നു കയറീ ഗോക്കളില്സ്സറ് ംഹമട്ടിവന്. 
വവല്പാളിവിരര് പോരിങ്കലവനോടെതാിര് നിന്നവര് 

ഉടഞ്ഞു പിന് ിരിച്ചല്പോ ഗസ്റരജഞ൪ ബലമുള്ളവര്. 

1 കുംഭ ശ/ചാകദം ബം -- ആനകളാകുന്ന പാറഒട്ടെട്ട ത്തോടുകൂടിയത്തു്. 

ശ്വസ്ത.ഠലഞ്ങഠം.- പട്ടികളും കറുൂക്കന്മാരും, 
[ 
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അമ്പവേററു നമ്മഠംക്കതൃന്തവൈരി ദുശ്ശാസനന് ക്ഷണം 
നേരിട്ടു ചെന്നു യൃദ്ധത്തില് മയങ്ങിപ്പിന്തി രിച്ചുപോയ്. 6 

ആ വീരന് ദുസ്പരം ദ്രോണസൈന്യക്കടല് കടന്നുടന് 
കാര്ഷ്ണി ദ്ശാസനി യൊടേററല്ലോ കഷ്ടം മരിച്ചുപോയ”. റ് 

അഭിമന്യു മരിക്കേ ഞാന് കാഞ്ഞതെങ്ങനെ പാര്ത്ഥനെ? 

ഇഷ്ടപുത്രന് മരിച്ചോരു സാധു മാധവി 'യേയയമേ! ൫ 

ചേരാത്തൊരീക്കൊടങ്കാര്യമസമ ഞജസമങ്ങനേ 

കൃഷ്ണാര്ജ'ജുനന്മാരോടെന്ത നമ്ധഠം ചൊല്ലുന്നു കഷ്ടമേ? 9 

ഞാ൯ന്തന്നെയീ് സ്പഭദ്രദ്്ൂം കേശവാര്ജ്ജൂനരകരഠംക്കുമേ 
പ്രിയം പാര്ത്തു ജയം കാപ്പോോന് ചെയ്യേനിവിധമപ്രിയം. 10 

ലുബ “ധന് ദോഷങ്ങഠം കാണില്ലാ ലോഭം മോഹത്തിനാല്വരും. 

ഞാന് കണ്ടില്ലാ തേന് കൊതി പ്പപോന്മട്ട്ക്കുണ്ടള്ളതിങ്ങനേ. 11 

സാപ്പാടു വാഹനം ശയ്യ ഭൂഷണങ്ങള വഴ്ണുതാന് 

മുന്പ) നല്കേണ്ട ബാലന്ന മു൯ന്പേക! സംഗരത്തില് നാം. 12 

ചെറുപ്രായമെഴും കുട്ടി യുദ്ധത്തി ല്പ്പഴകാത്തവന് 

തിരക്കില് നല്പശ്വമട്ടില്ക്കഷുത്തിന് ക്ഷേമമേല്ലമോ? 13 

കഷ്ടം! നമുക്കുമിവനോടൊപ്പം മന്നില് പതിക്കയാം 
കോപം പൊരിഞ്ഞ ബീഭത്സു ദ5ഖദ്ൃക്കാലെരിഞ്ഞിനി. 14 

അലുബ ധന് മതി മാന് ഫ്രീമാന് ക്ഷമാവാന് ബലി സുന്ദരന് 
മെയ്യുള്ളവന് മാനമേകും പ്രിയന് നേരുള്ള ധൈര്യവാന് 25 

ശ്രേപ്ഠകര്മ്മാവവന്നുള്ള കര്മ്മം വാഴ ത്തുന്നു ദേവകഠം 
നി വാതകവചദ്ധ്വംസി കാലകേയാരി വിീര്ൃയവാ൯ 16 

ഹിരണ്യപുരി വാഴുന്ന മഹേന്ദ്രരിപുവീരരെ 

പഠലോമരെക്കണ്ണുടചു മിഴിക്കും മുന്പു കൊന്നവന് 1 

ഇരന്നാലഭയം ശത്രുക്കഠംക്കും നല്കുന്നവന് പ്രഭ 
അവന്െറ മകനെക്കാപ്പാന് നമ്മഠംക്കാകാതെയായിതേ. 18 

ശക്തമാം ധാര്ത്തരാഷട മ്മാര്ക്കിന്നത്യാപത്തു പെട്ടപോയ് 
പാര്ത്ഥന് പുത്രവധുക്രോധാല് കുരുവംശം മുടിക്കുമേ. 19 

ക്ഷുദ്രന് ക്ഷുദ്രവധ : ക്രോധന് കുരുവംശം മുടിച്ചുടന് 
ദുര്യോധനന് ദ്ൂഡം കണ്ടു മാഴ്കി പ്രാണന് ക്ളഞ്ഞിടും. ക9 

*“എനിക്കു വേണ്ടാജയമിങ്ങുന്ടും 

ദേവത്വവും വാനവരൊത്തിരിറ്റ മ 
ഈ വീര്യമെറുന്നൊരു ദേവരാജ-- 

കുമവരപുത്രക്ഷതി3 കണ്ടിരിക്കേ.'' [0 

1 മാധവി സുഭദ്ര. 2 ക്ഷുദ്രവധം --സജ്ജനേ ചിതമല്ലാത്തവിധത്തിലു 
ള്ള കൊല. 3 ദേവ... ക്ഷതി അഭിമനൃവിന്െറ നാശം. 
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അഭിമന്യവധംനിമിത്തം വിരക്തിയുടെ വക്കോളമെത്തിയ ധര്മ്മ പുത്ര 

ന്െറ മുന്പില് വ്യാസന് പ്രത്യക്ഷ പ്പെടുന്നു. പണ്ട് അകമ്പനനും നാരദനും ത 

മ്മിലുണ്ടായ ഒരു സംഭാഷണത്തെ ഉദാഹരിച്ചു മുത്ൃ ജീവികഠംക്ക് അനിവാ 

രൃരാണെന്നു പറഞ്ഞു” ധര്മ്മപുത്രരെ സമാധാനിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നു . 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഇമ്മട്ട വിലപിക്കുന്ന കനന്തേയന് ധര്മ്മപുത്രനെ 

കൃ ദ്വൈപഠയ നറ റിഞ്ഞണഞ്ഞിതു മഹാമുനി. 1. 

അ പനെസ്സറല്ക്കരിച്ചിട്ട ചാരേ വാണു യൃധിഷ്ഠിരന് 

ഭൂരാതൂപതുവധംകൊണ്ട ശോകംപുണ്ടേവമോതി നാന്: ക 

“ മഹാരഥരധര്മ്മിഫ്ര് പലര് ചുററി വളഞ്ഞഹോ 

കൊന്ന വില്ലാളി വീരന്മാര് പൊരുതും പാരത്ഥപുത്രനെ. ടി 

അബാലബുദ്ധിയാം ബാലന് സഭദ്ര൯ ശത്രുനാശനന് 

ഉപായമെന്നേയ യുദ്ധത്തില് വിശേഷാല്പ്പ്പൊരുതുംവിധാ 4 

ഞാനും ചൊന്നേനവനൊട വഴി ഞങ്ങഠംക്കു തീര്ക്കുവാന് 

അവനുള്ളില്ക്കടന്നപ്പോടം നമ്മെ രോധിചചു സൈന്ധവന്. 2 

തുല്യയുദ്ധം ചെയ്തി ടേണം യുദ്ധജീവി കളല്പയോ 

ശത്രുക്കളീച്ചെയ്യ യുദ്ധം തുലമാതിരിയല്ലിഹ. 6 

അതുകൊണ്ടടേററമുഠംത്താപം പുണ്ടേനിണ്ടലിലാണ്ടെ ഞാന് 

ശമനം കണ്ട രില്ലിങ്ങു വീണ്ടും വീണ്ടും നിനഷ്ക്കിലും. ' " 7 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ശോ കവ്യാകലനാംവണ്ണമായവന് വിലപിക്കവേ 

പറഞ്ഞു ഭഗവാന് വ്യാസന് യൃധിഷ്ണിരനൊടി ങ്ങനേ. 8 

വ്യാസന് പറഞ്ഞു 

യൃധിഷ്ണിര, മഹാപ്രാജ്ഞ, സര്വ്വശാസ്ര്രവിശാരദ! 

വൃസനത്തീല് മയങ്ങില്പം നിന്കൂട്ടര് ഭരതര്ഷഭ! 9 

പല ശത്രുക്കളെക്കൊന്നീശ' ശൂരൻ സ്വര്ഗ്ഗം കരേറിനാ൯ 

അബദാലയോഗ്യമാം കര്മ്മം ചെയ്തിട്ട പുരുഷോത്തമന്. 19 

തെററി ക്കുവാന് വയ്യ ചെററും വിധിയാണിതു ധര്മ്മജ! 

ദേവ ദാനവ ഗന്ധര്വ്വര്ക്കുണ്ടല്പോ മുത ഭാരത! ൨1. 

യൃധിഷ്യിരന് പറഞ്ഞു 

ഇതാ പത്തു കിടക്കുന്നു മന്നിലീ നരനായകര് 

സൈ ദ്ൃദദ്ധൃത്തികകല്വെച്ചു കൊന്നുവിട്ട മഹാരഥര. 22 

നാഗായൃയതപ്രമണര് ചിലര് വായുയവി രൃരുമങ്ങനെ 

അഡിടെച്ചത്തു യഷത്തി ല്ത്തുല്യന്മാര് തുല്യര് കൌന്നവര്. 13 

*: കൃഷ്ണ ദൈപായനന് വ്യാസന്, 
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അവരെപ്പയില്ക്കൊല്ലുന്നവനെക്കണ്ടതില്പ ഞാ൯ 

വിക്രമം പുണ്ടിടമവര് തേജോബലമമര്ന്നവര്. 14 
തമ്മില്ജ്ജയം നേടിഴടണമെന്നാണവര് നിനച്ചതും 
എന്നാലവര് മഹാപ്രറജ്ഞര് ചത്തു വീണു കിടക്കയാം. 315 

മരിച്ചുവെന്നുള്ള വാക്കുമതുകൊണ്ടര്ത്ഥമുള്ളതാധ 
മരിച്ചാരീ മഹീശന്മാര് മിക്കതും ഭീമവിക്രമര്. 16 

ചേഷ്ടയെന്ന്യേ മാനവും പോയ് ശുൂരര് ശത്രുവശത്തിലായ" 
ചൊടിയേറും രാജപൃത്രര് തീപ്പെട്ട നിലയായിതേ. 177 

എനിക്കി ്ങൊരു സന്ദേഹം മുതരെന്നെന്തുരയഷ്ണകൂവാ൯ 

മുതൃവാ൪ക്കെങ്ങുന്നു മുത്ൃയ സംഹാരം ചെയ വതെങ്ങനേ? 

ലോകം ഫരിപ്പുതെന്തേവമതു ചൊല്ക പിതാമഹ! 18 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഏവം യൃധിഷ്യിരന് കുന്തീപുത്രന് ചോദിച്ചനേരമേ 
ആശ്വസിപ്പിക്കുവാ൯ വാക്കു ഭഗവാന് മുനി ചൊല്ലിനാ൯. 19 

വ്യാസന് പറഞ്ഞു 

ഇതിന്നുദാഹരണമായ ചൊല്ലാറുണ്ടീപ്പഴങ്കഥ 
അകമ്പനനൊടായ്മുണ്ട നാരദന് ചൊന്നതായ' നൃപ! 20 
ആ രാജാവും രാജവര്യ, പുത്രദഃഖം മഹത്തരം 
പാരില് ദുസ്റഹമത്യന്തം പ്രാപിച്ചെന്നറി വുണ്ട മേ. 1 
അതും ഞാന് പറയാമെന്നാല് മുതൃപ്രഭവമുത്തമം 
അതു കേട്ടാല് സനേഹബന്ധഭവം ദുഃഖം വിടും ഭവാന്. 44 
ഉണ്ണീ, പണ്ടുള്ള ചരിതമിതു ചൊല്വതു കേരംക്ക നീ 
ഇതു സല്ക്കഥയായുയഷ്യം ശോകഘ”്നം പുഷ്ടി വര്ദ്ധനം. 2൭ 

പവിത്രം ശത്രുശമനം മംഗളങ്ങളില് മംഗളം 

വേദാദ്ധ്യയനമെന്നോണമാണീയാഖ്യാനമുത്തമം. 4. 
കോംക്കേണ്ടതാണു നൃപതേ, നിത്യം കാലത്തു ഭൂസുരര് 
ആയുഷ് മ൯്, പുത്രരാജ്യങ്ങളിച്ചിപ്പോര്ക്കും പരം പ്രിയം. 25 

മുന്നം കൃതയൃഗത്തിങ്കലുണ്ടായ* നൃുപനകമ്പനന് 

പടക്കളത്തിലവനും ശത്രുക്കഠംക്കു വശത്തിലായ'. 26 
അവന്െറ പുത്രന് ഹരിയോ ശക്തിക്കു ഹരിസന്നിഭന് 

ശ്രീമാന് കൃതാസ്്രന് മേധാവി പോരില്ശ്ശുക്രസമന് ബലി. 27 
പടക്കളത്തിലവനോ ചുററും ശത്രുക്കഠം ചൂഴവേ 
ചൊരിഞ്ഞു ബാണജാലങ്ങഠം യോധദന്തിഗണങ്ങളില്., 98 

ദുഷ്കരക്രിയ ചെയ്തിട്ടു പോരില്ശ്ശത്ുപ്രതാപന൯ 
പടയില്ശ്ശത്ൂുനിരയാല് ഹതനായീ യൃധിഷ്യിര! 29 
ആ നൃപന് പ്രേതകാരൃങ്ങഠം ചെയ് രൂ സങ്കടമാണ്ടവന് 
ച്പാരം രാപ്പകല് ദുഃഖിച്ചു സുഖം കിട്ടാത്തവണ്ണമഠയ”. 90 
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പുത്രവ്യൃസനസംഭൂതമവന്രന് മാല.റിഞ്ഞവ൯ 
അവനെറയരി കിരല്ച്ചെനു പിന്നെദ്ദേവര്ഷി നാരദന്. 

ദേവരഷി വന്നതായ“ക്കണ്ടാ മഹാഭാഗന് നരേശ്വര൯ 
യഥാന്യയം പൂജ ചെയ്തു വര്ത്തമാനമുണര്ത്തി നാന്. 

നടന്നപടി യൊക്കേയുമവനോടേതോി മന്നവന് 

ശത്രുക്കഠം വെന്നതും പോരില്പ്പുത്രനെത്തത്ര കൊന്നതും. 

* “എന്െറ പുത്രന് മഹാവീര്യനിന്ദ്രവിഷ്ണുസമപ്രഭന് 
പല ശത്രുക്കളാലേററ ഹതനായീ മഹാബലന്. 

ഭഗവാനേ, മുത്ൃയവാരു വീര്യമെന്തെന്തു പരുഷം? 
തത്ത്വത്തോടിതു കേഴംപ്പാനുണ്ടാഗ്രഹം മതിമത്തമ!' 

അവന്െറെറയാ വാക്കു കേട്ടു നാരദന് വരദന് പ്രഭ 
പുത്രശോകം കെടുപ്പോരീ മഹാഖ്യാനത്തെയോതിനാ൯. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

കേളര്വ്വീശ, മഹാബാഹോ, വിസ്പരില്ലോതുമിക്കഥ 

നടന്നപടാി ഞാന് കേട്ട വിധമ വസുധാധിപ! 

ആദിസരഗ്ഗേ പ്രജാസൃഷ്ടി ചെയ്തിട്ടന്നു പിതാമഹന്* 
സംഹാരമറെറാര് ലോകം കണ്ടു തേജസ്വി വീണ്ടുമേ. 

സംഹാരമെന്ന കാര്യത്തെപ്പററിച്ചിന്തിച്ചു മന്നവ! 
ചിന്തിച്ചിടി ഹ സംഹരരമറിഞ്ഞില്പാം ധരാധിപ! 

അവന്െറ രോഷംകൊണ്ടഗ്നിയുണ്ടായിന്ദ്രിയമാര്ഗ്ഗമേ 
ദിക്കെങ്ങുമാശു വ്യാപിച്ചു ചുട്ടു ദേശാന്തരങ്ങളും. 

വിണ്ണും മന്നും വ്യോമവുമാ ജവാലാമാല നിറഞ്ഞഹോ 
ചരാചരജഗത്തൊക്കെച്ചുട്ടി താബ് ഭഗവാന് പ്രഭ. 

വെന്തെരിച്ചുതു ഭൂതങ്ങഠം ചരങ്ങള ചരങ്ങളും 
മഹത്താം ക്രോധവേഗത്താല് ത്രസിപ്പിച്ചിട്ട വീ ര്യവാന്. 

ഉടന് ഹരന് ജടി സ്ഥാണു നിശാടപതിയാം ശിവന് 
ശരണം പുക്കു പരമേഷ്യിയാമാ ബ്രഹ”്മദേവനെ. 

പ്രജാഹിതത്തിനായ” സ്ഥാണു വന്നു വീണോരുനേരമേ 
അരുള”" പരമന് ദേവന് ജ്വലിച്ചേന്തും മഹാമുനി, 

കഠമമെന്തയി കാരമാര്൪ഹഫ, പുത്ര, കാമജ, ചെയ്വു ഞാന് 
ചെയുന്നുണ്ടിഷ്യമൊക്കേയും സ്ഥാണോ, ചൊല്ലുക കാമിതം, 

₹ പിതാമഹന്. ബ്രഹ്മാവ്. 
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53. മൃതൃത“പത്തികഥനം 

ലോകം സൃഷ്ടിച്ച കാലത്തു് മരണം എന്ന ഒരവസ്ഥയില്പായിരുന്നു. ബ്ര 
ഛ്മാവിന്െറ കോപാഗ്നി. ശിവനും ബ്രഹ്മാവും തമ്മിലുണ്ടായ സംഭാഷണം. 
സ്റ്രീരൂപത്തിലുള്ള മുത്യവിന്െറ ഉത്പത്തി, ബ്രഹ്മാവു, സംഹാരകര്മ്മം 
മൃത്യുവിനെ ഏല്പ്പിക്കുന്നു. 

സ്ഥാണു പറഞ്ഞു 

പ്രജാസര്ഗ്ശത്തന്നുവേണ്ടി പ്രയത്നം ചെയ്ത നീ വിഭോ! 
നീ സൃഷ്ടിച്ചു വളര്ന്നല്ലോ ഭൂതജാലം പലേതരം. ! 
നിന് ക്രോധത്താലാ പ്രജകഠം ദഹിക്കുന്നുണ്ടി തെങ്ങുമേ. 
അവരെക്കണ്ട കാരുണ്യം കൊണ്ടാലും ഭഗവന്, പ്രഭോ! 

ബ്രഹ്മാവു പറഞ്ഞു 

സംഹരിക്കാനെനിക്കിച്ചയി ല്യിങ്ങനെയാംവിധം 
മന്നിന്നു ഹിതമോര്ത്തീടുമെന്നില് മന്യ കലര്ന്നതാം. 3 
ഈദ്ദേവി ഭാരം പെരുകി പ്രാര്ത്ഥിച്ചാളെന്നൊടേററവും 
സംഹരിപ്പാന് മഹാദേവ, ഭാരംകൊണ്ടാര്ത്തയായവാം. 4. 
പിന്നെ ഞാനറിയാതായീ പലമാതിരിയോര്ക്കിലും 

സംഹാരമീജ്ജഗത്തിന്നു പിന്നെ മന്യ കലര്ന്നു ഞാന്. 5 

തദൂന് പറഞ്ഞു 

സംഹാരത്തില് പ്രസാദിക്ക ചൊടിക്കായ“ക ധരാപതേ! 
ചരാചരപ്രജാജാലം നശിക്കൊല്പിതശേഷവും. € 

ഭഗവന് നിന് പ്രസാദത്താല് മുവൃവഴിക്കിതു നില്ലണം 
വരാവതും തിര്ന്നതുമീക്കാലത്തു നിലനില്ലതും. 7 
ക്രോധം ദീപിച്ച ഭഗവാന് ക്രോധത്താല്ത്തീര്ത്തു വഹീരയ 
അവന് ചൂട മലകഠം മരങ്ങാം പുഴയെന്നിവ 

പല്വലാങ്ങളമെന്നല്ല തൂണാലയഗണങങ്ങളും 
ചരാചരങ്ങളും പാടേ മുടിച്ചീടുന്നു സാമ്പ്ൃതം. 9 
ചരാചരജഗത്തൊക്കെബ”ഭസൂമായ ത്തീര്ന്നു കഷ്ടമേ 
ഭഗവാനേ, പ്രസാദിക്ക രോഷം മാററുകിതെന് വരം. 10 

എല്ലാം നശിച്ചാലങ്ങദ്ുി ങ്ങള്ളതൊക്ക നശിക്കയാം 
എന്നാല് നില്ൃട്ടെ തേദസ്സിതങ്ങയിങ്കലടങ്ങണം. 1 
അതു നോക്കൂ ദേവ, പാരം പ്രജകഠംക്കു ഹിതത്തിനായ് 
ഈ പ്രാണിജാലമൊഴിവായ്വന്നീടുംപടിയാക്കണം. 12 
ഇല്ലെന്നായിത്തീര്ന്നിടൊല്പാ മുടിഞ്ഞീ പ്രജയൊക്കയും 
ലോകങ്ങാംക്കധി ദേവത്വം ലോകത്തഞ്ങുന്നു തന്നു ൭൯. 1 
ഭഗന്നാഥ, നശിക്കൊല്പാ ചരാചരജഗത്തുടന് 
അതുകൊണ്ട കനിഞ്ഞീടും ദേവനോടിതുണര്ത്തി നേന, 14 

1 മുവ്വഴി . ഭൂതവര്ത്തമാനഭാവികഠം. 2 പല്വലം ടചിറക്കുഴി. 3 തൃണാ 
ഖയഗണം ം-: പുല്ലും വീടുകളും. 
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നാരദന പറഞ്ഞു 

ദേവനീ വാക്കു കേട്ടപ്പോഴം പ്രജകഠംക്കു ഹിതത്തിനായ് 
തേജസ്സുടക്കിനാന് പിന്നെയന്തരാത്മാവിലങ്ങുടന്. 10 

അഗ്നിയെസ്സുംഹരിച്ചിട്ട ഭഗ പാന് വിശ്വപുജിതന് 
അരുഠംചെയ് രൂ പ്രവൃയ്തിത്തെ നിവ്ൃത്തഃത്തെയുമാ പ്രഭ. 16 
ആ രോഷജാഗ്നിയെദ്ദേവന് സംഹരിക്കുന്ന നേരമേ 

വിശ്വഗോക്കളില്നി ന്നുണ്ടായ്യഹാത്മാവിനൊരംഗന. 17 
കരിഞ്ചുമപ്പുമഞ്ഞപ്പായ രക്തജിഹ്വാസ്യദൃഷ്യി്യായ" 
തപ്ല*കുണ്ഡലവും ചാര്ത്തിത്തപ്പഭൂഷണയായ” നൃപ! 18 
ഇന്ദ്രിയ ങ്ങളി ല്നിന്നുണ്ടായത്തെക്കന്ദി ക്കിങ്കല്നിന്നവയം 

ചിരിച്ചും കൊണ്ടു വി ധ്വേശവാധനാരെപ്പാര്ത്തു കണ്ടുതാന്. 19 

മു ത്യാ, യെന്നവഒളെദ്ദേവന് വിധ്പസൃഷ്ട ക്ഷയേശ്വരന് 

വിളിച്ചു ചൊല്ലീ നൃപോ. ' വിശ്വത്തെസ്സംഹരിക്ക നീ. 0 

സംഹാരം കരുതുന്നെന്്െറ രോഷത്തിങ്കല്പ്പിറന്നു നീ 

അതിനാല്സ്സും ഹരിച്ചാലും മൂഡപണ്ഡിതചോകരെ 1 

നീയെന്നുടെ നിയോഗത്താല്, നനക്കു ശുഭമാമിതില്." " 

എന്നായവനുരച്ചോരു മുതൃവാം പങ്കജാക്ഷിയാഠം 2 

ധ്യാനിച്ചിതേററമബല കരഞ്ഞു മുദുളസ്വരം. 
ആക്കണ്ണനീരു കൈക്കൊണ്ടാന് താനേതന്നെ പിതാമഹന് 93 
സര്വ്വഭതഹിതത്തിന്നായവഠംക്കാശ്വാസമേകുവാന്. 

54. മൃതൃപ്രജാപതിസംവാദം 

പലരുടേയയം സന്താപത്തിനു കാരണമായ സംഹാരകൃതൃത്തില് മൃതൃവിനു 

ആള വൈമുഖ്യം. മുതൃകന്യകയുടെ കഠിനമായ തപസ്സ്. വരപ്രാഫ്മി. സം 

ഹാരകൃത്യം അധര്മ്മൃമാകാരി രിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായം. അകമ്പനന്െറ 

സംശയനിവൃത്തി. 

നാരദന൯ പറഞ്ഞു 

തന്നില്ദുഃഖമൊതുക്കീട്ട തന്വി പത്മജനോടുട൯ 

ഉലഞ്ഞ ലതയെപ്പോലായ് ത്തൊഴുതും കൊണ്ട ചൊല്ലിനാഠം. 1 

കൃത്യ പറഞ്ഞു 

ഭവാന് സൃഷ്ടിച്ചൊരീ നാരി ക്രൂരമിമ്മട്ടെഴും തൊഴില് 

അഹിതം താനെന്നറിതഞ്ഞും ഫേ വാഗ്മിന്, ചെയ”വമ൭തങ്ങ 

അധര്മ്മത്തില്പ്പോടി യ ണ്ട പ്രസാദിക്കേണമേ പ്രഭോ! [നേ? 

ഇഷ്ടപുത്രവയ സ്യന്മാറ പി തൃസോദരവല്പഭര 

പ പ്രപ്ത്തം പ്രവൃത്തി; കര്മ്മം ചെയ്ക. 2 നിവൃത്തം -- നിവൃത്തി ;കര് 
മ്മത്തില്നിന്നു വിരമിക്ക. 5 ശക്ത.....ദദഷ്ട് ... നാക്കും മുഖവും കണ്ണും ചുവന്നവഠം. 

44 തപ്പം -- വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന. 
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ഇവരൊക്കൊന്ന ശാപത്തെദ്ദേവ, പേടിച്ചിടന്നു ഞാന് 

പാവപ്പെട്ട കരഞ്ഞോര്തന് കണ്ണീര് വീഴുകയില്ലയോ? ി 
അ തിങ്കല്പ്പേടി ഭഗവന്, നിന്നെശുരണമാണ്ട ഞാന് 
യമന്്െെറ ഭവനത്തിങ്കല്പ്പോകന്നില്ലാ നരോത്തമ! ൭ 

തെളിയിപ്പേന്? വരദ, ഞാന് കൈകുപ്പീടും ശിരസ്സ്സൊടും 

ഇതൊന്നു നിങ്കല്നിന്നിട്ടണ്ടിച്ഛി ക്കുന്നേന് പിതാമഹ! 6 
നിന് പ്രസാദപ്പടി തപം ചെയ്തുകൊംവാന് പ്രജേശ്വര! 
ഈ വരം ദേവ, തന്നാലും ഭഗപ്വാനേ, മമ പ്രഭോ! 7 

നിന് ചൊല് കേട്ട ഗമിക്കുന്നേന് ധേനുകാശ്രമമുത്തമം 
അവിടെപ്പോയ'ത്തീവ്രതപം ചെയ് വേന് നിന് പുജയായി 
പ്രയാസം പ്രാണി കഠംക്കുള്ളോരിഷ്യപ്പാണങ്ങളെ പ്രഭോ ![ഞാന് 
കരയുമ്പോഴം നശിപ്പിപ്പാന് പാപാല് പാലിക്കുകെന്നെ നീ. 9 

ബ്രഹ്മാവു പറഞ്ഞു 

മുത്യോ, സങ്കല്പിച്ചു നിന്നെ, പ്രജാസംഹാരഹേതു നീ. 

പ്രജാസംഹരണം ചെയ ക സംശയിക്കേണ്ട ലേശവും. 10 

ഇതേവമേ വന്നുകൂട്ട മററു മാതിരിയായ “വരാ 

പാരില് നിന്ദിതയാകാ നീ ചെയ്തകൊടംകെന്െറ വാക്കിനെ. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

എന്നു കേട്ട തെളിഞ്ഞിട്ട തൊഴുതാബ “ഭഗവാന് മുനി 
സംഹാരബുദ്ധി ചെയ്തില്ലാ പ്രജാഹിതവിചിന്തയാല് 12 
അടങ്ങി പ്പിന്നെയാദ്ദേവന് പ്രജകഠംക്കീ ശ്വരേശ്വര൯ 
ആത്മപ്രസാദവും പൂണ്ട കൊണ്ടാനപ്പോഠംപ്പിതാമഹാന് 138 

ചിരിച്ചുകൊണ്ടാന് ലോകേശന് ലോകമൊട്ടുക്കു നോക്കിയും 

അവന്െറ ദൂഷ്ടിയാല് നാട്ടാര്ക്കപമുതൃവൊഴിഞ്ഞുപോയ. 14 
അപരാജിതനാം ദേവന് കോപം കൈവിട്ടശേഷമേ 

ആദ്ധീമാന്െറ സമീപത്തില്നിന്നു പോയിതു കന്യക. 4 

പ്രജാസം ഹാരമങ്ങേററു ചൊല്ലിപ്പിന്വാങ്ങി നിന്നവഠം 
ത്വരയോടും നരപതേ, ധേനുകം? പുകി മുത്യവും. 16 
അവി ടെത്തീ വ്രമായിടം വ൯ തപം ചെയ്തിതായവഠം 

ഒററക്കാലിന്മെലായ' നിന്നാഠം പത്മങ്ങഠം പതിനാറുമേ, 17 

അയ്യാണ്ടും ക്ലപയോടൊത്തു പ്രജാരക്ഷ നിനല്ലവഠം 
പ്രജേന്ദ്രിയാര്ത്ഥങ്ങളില്നിന്നിന്ദ്രിയങ്ങളൊഴിച്ചവഠം 1൫ 
ഒററക്കാലി നെലായ” നിന്നു പുണ്യാരണ്യങ്ങളേഴിലും 

ആറ പത്മങ്ങളം നിന്നാളെഴുമൊന്നും നരേശ്വര! 19 

പിന്നെപ്പത്മടയുതം ചുററീ മുഗങ്ങളൊടുമൊത്തവഠം 

1 തെളിയിപ്പേന്-ഞാനങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം. 2 ധേനുകം.ംം.ആ 
പേരിലുള്ള ഒരു തപോവനം. 
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പുണൃശാീ താംബുവുടയ നന്ദ'യില്ച്ചെന്നു പിന്നെയും. 60 
എണ്ണായി രത്ത്വണ്ടകാലം നിന്നാഠം വെള്ളത്തിലായ വയം 

നിയമം നന്ദയില്ച്ചെയ്ക കല്മഷം തീ രെയററവഠം. 21 

പുണ്യ കാശികിീയി ല്പ്പുക്കാഠം മുന്നമേ നിയമസ്ഥയായം 

ജലവായ്യക്കഠം ഭക്ഷിച്ചിട്ടങ്ങ ചെയ രൂ വ്രതങ്ങളെ. കക 

പഞ്ചഗംഗത്തിലും പുണ്ൃകന്യ ചേതസകത്തിലും 

പല മട്ട തപം ചെയ്ത ദേഹശോഷം വരുത്തിനായം. 2൫ 

പിന്നെഗ്ഗംഗയിലും ചെന്നു മഹാമേരുസ്ഥലത്തിലും 

പ്രാണായാമം ചെയ്തുകൊണ്ടു നിന്നാഠം പാറ കണക്കിനെ. 23 

പണ്ടു വാനോര് തപംചെയ്ത ഹിമാദ്രിശിഖരത്തിലും 

നിഖര്വ്വകാലമംഗുദ്യത്തിന്മേലായ” നിന്നി തായവയം. ൭ 

ഗോകര്ണ്ണം പുഷ് കരം പിന്നെ നൈമിശം മലയാദ്രിയും 
ഇവയിങ്കലുമായ “ദ്ദേഹശോഷം ചെയ്തു വ്രതങ്ങളാല്. 26 

അനന്യദൈവമായ” ബ്രഹ്മദേവനില്ബ“ഭക്തിയോടവഠം 
നിന്നാപ്പിതാമഹനെയുയം സന്തോഷിപ്പിച്ചിതേററവും. 27 

തനിച്ചവളൊടായല്ലൊന്നാ൯ ലോകപ്രഭവനവ്യയന് 
സരമൃമാനസനായ“ബഭൂപ, പ്രീതനായ പ്രീതമാനസന്. 28 
“ “മുത്യോ, നീയെന്തി നൊട്ടേറെത്തപം ചെയ്യുന്നു ' ' വെന്നു താന്; 
മൃത്ൃ ചൊല്ലീടിനാളപ്പേോഠം പിതാമഹനൊടിങ്ങനേ: മു9 

“ * സ്വസ്ഥരെപ്പുഴി ചൊല്വോരു ലോകരെക്കൊല്കയില്പഞാന് 
നിങ്കല്നിന്നീ വരം വേണം സര്വ്വലോകേശ്വര, പ്രഭോ! 30 
അധര്മ്മത്തില്പ്പേടിയുണ്ടായതി നാല്ച്ചെയ്ക ഞാന് തപം 
ഭീതയാകുമെനിക്കേകുകഭയം പരമവ്യയം. ൫1 

ആര്ത്തയായ്ക്കുററമററുള്ളീപ്പെണ്ണിരക്കുന്നു, നീ ഗതി.” 

അവദളാടേറതിനാന് ഭൂതഭവ്ൃയഭാവീ ശ്വരന് വിള: 32 
അധര്മ്മതില്പാതെ മുത്യോ, പ്രജാസംഹൃതി ചെയ് കിലും 

ഭദ്രേ, ഞാന് ചൊല്ലുകി ല്പ്പാഴായ്വരില്ലെന്നുമൊരിക്കലും.3 

ചതുര്വ്വിധപ്രജകളെസ്സുംഹരിക്കുക നീ ശുഭേ! 
നിനക്കു ശാശ്വതം ധര്മ്മമെന്നുമുണ്ടായി വന്നിടും. 4 
ലോകേശന് യമനം നിന്നെത്തുണകഷ്ക്കും വ്യാധിജാലവും 
ഞാനും വാനവരും പിന്നെ നിനക്കു വരമേകിടാം. മി 

പാപമെന്ന്യേ രജസ്സ്റററ നീ പാരം പുകഴാര്ന്നിടും.”" 
അവളേവം കേട്ട നൃപ, കൈകൂപ്പി പ്രഭവോടുട൯ 96 

തല കൂപ്പി പ്രസാദിപ്പിച്ചോതിനാഠം വീണ്ടുമിങ്ങനേ: 
““ ഞാനീവിധം ചെയ്തിടാതെ കഴിയില്ലെങ്കിലെന് വിഭോ!ദ'7 

1 നന്ദ... ഒരു പുണ്യനദി. 2 നി ഖര്വ്ുകാലം - ' പത്മ 'ത്തെപ്പോലെ വള 

രെ വലിഷ ഒരു സംഖൃയാണിതു”. 
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ശിരസ്സില് വച്ചേന് നിന്നാജ്ഞ കേട്ടുകൊഠംകെടെവാക്കിനെ 
ലോഭം ക്രോധം ദ്രോഹധീര്ഷ്യ മോഹം നാണക്കുറച്ചിലും 
ദേഹികഠംക്കുള്ള ദേ ഹത്തെബ”ഭേദിക്കേണം പലേതരം."" 

ബ്രഹ്മാവു പറഞ്ഞു 

അവ്വണ്ണ 

രോഗങ്ങളാം പ്രാണി കഠംക്കാത്മജങ്ങഠംമ 
അവററ കൊല്ലും പാക്കടുത്താജജനത്തെ 
നിനക്കധര്മ്മം പററിടാ പേടി വേണ്ട. 

നി നക്കധര്മ്മം പററിടാ പ്രാണിമൂലം 
നിയോ ധര്മ്മം നീ ഭരിക്കുന്നു ധര്മ്മം 
നീ ധര്മ്മ്യയായ് ധര്മ്മമാര്ന്നോഠം ധരിത്രി 
എന്നാല് പ്രാണപ്രക്ഷയം* ചെയ്തുകൊഠംക. 
കാമം രോഷം രണ്ടുമേ വിട്ട ജീവി. 

ജനങ്ങഠംതന് ജീവനെസംഹരിക്കൂ 
എന്നാലണ്ടാമന്തമററുള്ള ധര്മ്മം, 

മിത്ഥ്യാവൃത്തദ്ധവം സി യായുണ്ടധര്മ്മം. 

ആത്മാവിനെ ശ് ശുദ്ധമായ” നീ വഹിക്കു 
പാപം ചെയ് ന്നാലാത്മപാതം ഭവിക്കും 
എന്നാല്ക്കാമം രോഷവും ന് വെടിഞ്ഞു 
ഹനിച്ചാലും ജീ വജാലത്തെയെല്പാം. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

മുത്യപ്പേരാല്പ്പേടി പൂണ്ടാ നതാംഗി 
ശാപം പേടിച്ചായതങ്ങേററചൊല്ലി 

കാലേ പ്രാണി പ്രാണുനാശം തുടര്ന്നാഠം 
കാമം ക്രോധം രണ്ടുമേ വിട്ട പിന്നെ. 

അവര്ക്കെന്നാല് മുതൃവോ വ്യാധിജാലം 
വ്യാദ്ധ്യല് ഭവം രോഗമോ താപകൃത്താം 
ഏവര്ക്കും പോം പ്രാണനങ്ങന്തകാല-- 

മായ് വരും മുത്യോ, പ്രജാസംഹൃതി! ചെയ്ക നീ 
നി നക്കധര്മ്മം പററാ മൊന് കുററമോര്ക്കില്ലെടോ ശുഭേ! 

എന് കൈയില് വീണശ്രുബിന്ദുക്കളെല്പാം 

98 

39 

40 

41 

റ] 

49 

44. 

ത്തെന്നാല്ശ്ലോചിക്കായ”കതും നിഷ്ഫലം താന്. 45 

വാനോരെല്ലാം ജീവികം ജീവനേകു-- 
മക്ങെത്തിയോര് തിരിയേ പോന്നിടുന്നോര് 

ഇമ്മട്ടെല്പാ പ്രാണി കളങ്ങു ചെന്നു 

പോരും വാനോര് മര്ത്തൃമട്ടായ് നൃസിംഹ! 40 

! സംഹൃതി--സംഹാരരം . ് ആത്മജഞ്ങഠം.... കൂടപ്പി റപ്പുകഠം. 3 ധര്മ്മൃ 

അ ധര്മ്മത്തി നനുസരിച്ചു പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവരം. 4 പ്രക്ഷയം നാശം. 5 മറഥ്യാ 
വൃത്തദ്ധവം സി ...പാപികളെ സംഹരിക്കുന്നതു”. 
ഉടെ ഉത്ഭവം. 

6 പ്യദ്ധൃത്ഭവം -ം രോഗങ്ങ 



456 അഭിമന്യവധപര്വ്വം 

വാതംഭിമം ഭിമനാദം മഫയജ-- 
ഗം ഭേദിച്ചീടടമേ സര്വ്വഗാമീ 

ആ വൃത്തിയും വൃത്തവും മററുമൊന്നും 

തേടിലുഗ്രാനന്തതേജസ്സ്സിയന്നോന്. ി 

വാനോരെല്പാം മര്ത്തൃയസംജ്ഞാഡാൃയരെന്നാല് 
മാഴ്കീടേണ്ടാ പുത്രനെപ്പററി രാജന്! 

സ്വര്ഗ്ഗം പുകി പ്രീതി നേടുന്നു പുത്രന് 
നിത്യം നല്പാ വീരലോകങ്ങം നേടി. 48 

ദു:ഖം പോക്കിപ്പുണൃയവാന്മാരൊടൊപ്പം 
ദേവാജ്ഞയാല് പ്രജകഠംക്കിങ്ങു മുതൃ 

കാലം വന്നാല്സ്സറംഹരിക്കും മുറയ്ക്കു 
സ്വയം പ്രജാപ്രാണസംഹാരകര് | ത്തീ. 9 

ആത്മാവിനെ പ്രാണികഠംതന്നെ കൊല്വു 
കൊല്ലുന്നില്പാ ദണ്ഡെടുത്തിട്ട മുതൃ 
മൃതന്മാരെപ്പററി മാഴ്കില്പ ധീരര 
വിരിഞ്ചന്താന് വെച്ചൊരാത്തീര്പ്പു കണ്ടോര് 90 

ഏവം ദൈവം ചെയ്യൊരാസൃഷ്ടി കണ്ടു 
ദുഃഖം പോക്കു പുത്രനെപ്പററി മേലില്. 

വൃാസന് പറഞ്ഞു 

നാരദന് ചെൊന്നൊരീ നല്പ പൊരുളാം* മൊഴി കേട്ടുടന് 
ചൊന്നാനിഷ്ടന് നാരദനോടകമ്പനനരാധീപന്; ൫1 

“ശോകംനീങ്ങി പ്രീതിപുണ്ടേന് ഭഗവാനേ, മുനീശ്വര! 
നീ ചൊന്ന കഥ കേട്ടിട്ട കൃതാര്ത്ഥന് കുമ്പിടുന്നു ഞാന്." 

എന്നാ രാജാവു ചൊന്നോരു നാരദന് മുന 'സത്തമ൯ 

അമിതാത്മാവു ദേവര്ഷീ നന്ദനം2 പൃകിനാനുടന്. ൫9 

പുണ്യം യശസ്കരം സ്വര്ഗ്ഗ്യമെന്നല്പായുഷ് കരം പരം 

എന്നുമീയിതിഹാസത്തെക്കേഠംക്ക കേടംപ്പുക്കു രണ്ടുമേ. 94 

എന്നീപ്പ്യൊരുളെഴും വാക്കു കേട്ട രാജാവു ധര്മ്മജന് 

ക്ഷത്രധര്മ്മമറി ഞ്ഞിട്ട ശൂരസല്ഗതി കണ്ടുട൯ 50 

* “ഇവന് സ്വര്ഗ്ഗം കയറി നാന് മഹാവീരന് മഹാരഥന് 
വില്ലാളി വീരരനടുവി രപ്പരരെക്കൊന്നു ഫാല്ഗുനി 60 

പോരിട്ടം പടട വില്പാളിവിരന് പോരില് മഹാരഥന് 

വില്ലെയ ത്തു വാഠം വേല് ഗദകളേററു നേരേ മരിച്ചവന്. 27 

വിരജസ്സാം സോമസുനുഃ വവിടെപ്പോയ് ലയിക്കയാം?" 

3 നല്പപൊരുഠം---വളരെ അര്ത്ഥവത്തായ. 2 നന്ദനം -നന്ദനോദ്യാനം : 
ദേവലോക മെന്നര്ത്ഥം. 9 സോമസൂനു-- സോമാംശം കൊണ്ടു ജനിച്ചവന്, 
ക് അവീിടെപ്പോയ് -.ചന്ദ്രാംശത്തില് ചെന്ന്. 



ഷോഡശരാജകീയം 157 

അതിനാല് ധദൃതിയുഠംക്കൊണ്ട തമ്പി മാരൊത്തു പാണ്ഡവന് 
പ്രമാദമെന്നിയേ കോപിച്ചുടന് പോരിന്നെംരതങ്ങിനാ൯. 58 

55 ഷോഡശരാജകീയം (1) മരുത്തന് 

ശ്വിീതൃരാജാവി ന്െറ പുത്രനായ സ്ൃഞ്ജയനു് നാരദാനുഗ്രഫത്താല് സുവര് 

ഇ്ഷ്ഠീവറ എന്ന ഒരു പത്രനുണ്ടാകുന്നു. സ്വര്ണ്ണത്തിനു വേണ്ടി കുള്ളന്മമര ആ 

ബാലനെ കൊല്ലുന്നു. ൩ല്സ്വഭാവിയായ പുത്രന്െറ മരണം നിമിത്തംസ്ൃഞ്ജ 

യന് വി രക്തനായിത്തീരുന്നു. മരുത്തന് മുതലായി പുണൃവാന്മാരും സരഗൃ 

ണസമ്പന്നരുമായ പതിനാറു മഹാത്മാക്കളുടെ കഥകയം വിവരിച്ചു മരണം ജന്തു 
ക്ക ക്കു” അനിവാര്യമാണെന്നു പറഞ്ഞു” നാരദന് സ്തഞ്ജയമന സാന്ത്വനപ്പെടു 
ത്തുന്നു. മരുത്തന്െറചരിതം. 

സഞ്ജയന൯ പറഞ്ഞു 

മുതൃജന്മം നിരുപമ കര്മ്മവും കേട്ടവാറുടന് 
ധരമ്മരാജന് പ്രസാദം പൂുണ്ടോതി പിന്നേയുമിങ്ങനെ. 3 

യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു 

ഗുരുക്കഠം പുണൃകര്മ്മാക്കളിന്ദ്രപ്രതിമവിക്രമര് 
സ്ഥാനേ രാജര്ഷികളഘമററ സത്ൃസ്ഥര് ഭൂസര! [4 

വീണ്ടമെന്നെസ്സറത്ൃയവാക്കാല് സ്സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊള്ളക 
പുരാണര:ജര്ഷി കര്മ്മംകെ. ണ്ടാശ്വാസപ്പെടുത്തുക. ് 
ഏതേതു യോഗ്യയരെന്യെല്പാം ദാനം ചെയ് രൂ മഹാമുനേ! 
സുകൃതം പുണ്ട രാജര്ഷി ശ്രേഷ്ണരെന്നങ്ങ ചൊല്ലണം. 4 

വ്യാസന് പറഞ്ഞു 

ശ്വിത്ൃരാജാവി ന്െറ പുത്രന് സ്യ ഞ്ജയന് പേര്പുകഴ”ന്നവന് 

അവന്നു തോഴര് മുനികളത്രേ നാരദപരവ്വതര്. ൭ 

ഒരി ക്കലവനെക്കാണ്മടാന് ചെ൯൬ ഗേഹത്തിലായവര് 

മുറഷ്ക്കു സല്ക്കാരമേററു സുഖിച്ചവിടെ മേവിനാര. 6൫ 

സുഖമായവരോടൊന്നിച്ചവന൯ു വാഴ”കെശ'ശൂചി സ്മിത 
അങ്ങു ചെന്നാഠം സൃഞ്ജയന്െറ മകളാം കന്യ സുന്ദരി. 7 

അഭിവാദ്യംചെയ്തവളെയളി നന്ദിച്ചു മന്നവന് 
അപ്വരംക്കാരോഗ്യവും മററുമാശിസ്റ്റായ രഅളീടിനാന്. 8 
അവളെക്കണ്ടരുളിനാന് പുഞ്ചിരിക്കൊണ്ട പര്വ്വത൯; 

” ലക്ഷണത്തി കവുള്ളോരീച്ചഞ്ചലാപാംഗിയാരുടെ? 9 
ആദി തൃപ്രഭയോ വഹ്നിക്കുള്ളോരാശ്ശൂഖതന്നെയോ? 
ഫ്രീ കീര്ത്തി ശ്രീ പുഷ്ടി ധൃതി സാഭ്ധി ചന്ദ്രന്െറ കാന്തിയോ? 
എന്നു ദേവര്ഷ ചോദിക്കെയവനോടോതി സ്യഞ്ജയന് 
“” ഭഗവാനേ,യിതെന് കന്യയെങ്കല് നിന്നു വരത്ഥിന൯്) ' 12 
നാരദന് ചൊല്ലിയവനോ' “ടെനിക്കിവളെ നല്ക നീ 



18 അഭി മന്യവധപര്വഖ്വം 

ഭാര്യയാക്കീടുവാന് ഭൂപ, ഭവാന് ശ്രേയസ്സി നോര്ക്കുകില്, "" 12 
തരരമെന്നായ് നാരദനോടോതീ ഹര്ഷിച്ചു സ്യ ഞ്ജയന് 
ചെറടിച്ചു പര്വ്വതന് ചൊല്ലീ നാരദന്തന്നൊടി ങ്ങനേ. 13 
““ ഞാ൯ മനസ്സാല് വരിച്ചോളെ വരിച്ചെന്നതിനാല് ഭവാന് 

യഥേഷ്ടമി നി മേല് സ്വര്ഗ്ഗം ഗമിക്കാതായ“ബ“ഭവിച്ചിടും.” "14 

എന്നു കേട്ടാ നാരദനുമവനോടോതിയുത്തരം: 

* * മനോവാക്ക'ബുദ്ധിസല്പാപമുദകത്തോട ദാനവും 35 

കൈപിടിക്കും മന്ദ്രവുമാം പ്രസിദ്ധം വരലക്ഷണം; 
ഇവയ്ക്കു നിഷ്യയിതൂുതാന് നിഷ്ഠ സാപ്പദീ'! സ്മൃതാ. 106 

കാര്യം നടപ്പുതിന്മുന്നേ നീയെന്നെപ്പഴി ചൊല്കയാല് 
നീ യുമെന്നോടുകൂടാതെ സ്വര്ഗ്ഗത്തേക്കു ഗമിച്ചിടാ, " 17 

തമ്മിലേവം ശപിച്ചിട്ടങ്ങിരുന്നാരാ മുനീശ്വരര്. 

പിന്നെ വിപ്രരെയാബഭൂപന് പധന൨ സ്പ്രാശനാദിയാല് 18 

പുത്രാര്ത്ഥിയായ ശക്തി പോലെ ശുചിയായ സ്റ്റല്ക്കരിച്ചു 
തെളി ഞ്ഞുവന്നുപുത്രാര്ത്ഥമൊരിക്കല്ബ്രാഹ“മണോത്തമര്[തേ. 

തപസ്സ്വവാദ്ധ്യായമുടയ വേദവേദാംഗപാരഗര് 
ചൊന്നാർ നാരദനോടായിട്ടിവംന്നകുക പുത്രനെ. 20 

വിപ്രരോടായതേറേറാതി നൃപനോടോതി നാരദന്: 
““നിന്നില്ത്തെളിഞ്ഞു പുത്രാര്ത്ഥിമിച്ചിപ്പൂ വിപ്രര് മന്നവ! 

വരം വരിക്ക ശുഭമാമിച്ചപോലുള്ള പുത്രനെ." 
അതു കേട്ടരചന് കൂപ്പി വരിച്ചു ഗുണി പുത്രനെ കമ 

യശസ്വിയായ'ക്കീര്ത്തി മാനായ ത്തേജസ്സള്ളരിഘാതിയെ. 

അവന്നു മലമൂത്രങ്ങഠം പൊന്നാം ക്ലേദംമവിയര്പ്പുമേ. ൫38 

സുവര്ണ്ണഷ്ഠീവിദയെന്നേവം പാരില്പ്പേര കേട്ടിതായവന് 
അവന് വരപ്രദാനത്താല്ദ്ധനം വായ്യിച്ചിരിക്കവേ 4 

നരേന്ദ്രന് വേണ്ടതൊക്കേയും സുവര്ണ്ണമയമാക്കിനാന്. 

ഗൃഹങ്ങഠം കോട്ട ദു൪ഗ്ഗുങ്ങഠം ഭൂസുരായതനങ്ങളും ൧൭ 

ശയ്യാസനങ്ങഠം യാനങ്ങാം താലം പിഠരപാത്രവും* 
ആരാജാവിന്െറ ഗൃഹവും പുറം കോപ്പുമതേവിധം 26 

എല്ലാം പൊന്മമായിട്ട കാലംകൊണ്ട് വളരന്നുതേ. 
കള്ളന്മാര് പിന്നെയവനെക്കണ്ടും കേട്ടമതേവിധം 27 

ഒന്നിച്ചാ റുപനില്ക്കടുത്യം ചെയ്യവാനായൊരുങ്ങിനാന് . 

1 സാഘൃപദീ . ഏഴചുവട ഒന്നിച്ചുവെയ്യുക. (ഏഴ ചുവട് ഒന്നിച്ചു നടക്ക 
കയോ ഏഴു വാക്കു തമ്മില് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു” “സാഘപദി 
എന്നു പേര്. ബ്രാഹ്മണവാവാഹത്തില് വധുവരന്മാര് ഏഴടി ഒന്നിച്ചു നടക്കു 
ക എന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട്.) 2 ക്രേദം ---കഫം. 3 സുവര്ണ്ണഷ്ഠീവി സ്വര്ണ്ണം 

തുപ്പുന്നവന്. 4 പിഠരപാത്രം -- മീതെ മറെറാരു പാത്രം കൊണ്ടടയ്ക്കാവുന്നകചം 
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ചിലര് ചൊല്ലീ “ നൃപനുടെ കേനെപ്പിടി കൂടണം; 8 

ഇവന്നു പൊന്൯ന്വിളവവനവന്മേല് വേല ച്ചെയ്ക നാം.” 
ലോഭമേറുന്ന കള്ളന്മാര് രാജധാനിക്കു ചെന്നുടന് 29 

സുവര്ണ്ണഷ്ലീവിയാം രാജപുത്രനെത്താന് ഹരിച്ചുതേ. 

അവനെക്കാടകം കൊണ്ടുപോയി മുഡരബുദ്ധികഠം 30 

കൊന്നറത്തിട്ടുമേ കണ്ടതില്ലാ വിത്തമശേഷവും. 

അവന് ചത്തപ്പ്യൊഴേ തീ ൬ആ വരം കൊണ്ടുള്ളൊരാദ്ധനം. ട് 

ബുദ്ധി കെട്ടുള്ള കള്ളന്മാര് പിന്നെക്കൊന്നിതു തങ്ങളില് 

പരസ്ററരം കെഠന്നൊടുക്ക്” ചിത്രനാം ബാലനേയുമേ. 4 

അസംഭാവ്യം ഘോരമരാകും നരകം പുക്കു പാപികഠം 

വരംകൊണ്ടൊത്ത മകനെക്കൊന്നു കണ്ട തപിച്ചഹോ! 3 

വിലപിച്ചാനിണ്ടല് പൂണ്ടും പലതും കരുണം നൃപന്. 

പുത്ര ശോകാര് ത്തനായ് ബഭൂപ൨ ൯ വിലപിപ്പതു കേട്ടടന് 4 

നൃപാന്തികത്തി ല്ക്കാണായി ൨൯൬ ദേവര്ഷി നാരദന്. 

മനസ്സകെട്ടിണ്ടല് മൂത്തു വിലപിക്കുമ്പൊഴോരിനാ൯ ടി 

നാരദന് സ്യഞ്ജയനൊടങ്ങതു കേഴാക്ക യൃധിഷ്യിര 
*“ കാതത്തില്ത്തൃഫ്ലിയെന്ന്യ നീ മരിക്കുമയി സഞ്ജയ! 9 
ബ്രഹ”മവാദി കളാം ഞങ്ങാം ഗൃഹത്തില്പ്പാര്ത്തുകെ;ണ്ടവന്. 

മരുത്തനാവിക്ഷിതനും ചത്തെന്നായ”ക്കേഠപ്പു സൃഞ്ജയ! ൪7 

ഗുരുത്തി രക്കി ല്സ്സുംവര്ത്തന് യാഗം ചെയ്യിച്ചൊരാ മഹാന്. 
ആ രാജര്ഷിക്കേകി ധനം പ്രഭവാം ഭഗവാനവന് 98 
പൊന്നായ ഹിമവല്പ്പാദം പല യജ്ഞം തുടര്ന്നതില് 

അവനാന്ദ്രാദി വാനോര്കഠം ബ്ലഹസ്ററതി പുരസ്സ്റരര് 9 

വിശ്വസ്ധയക്കുകഠം വാനോരും യജ്ഞാന്തത്തിലിരുന്നുപോല്; 
യജ- ഞശാലയ്ക്കു വേണ്ടുന്നതൊക്കയയം പൊന്നുതന്നെയാം. 40 

അവന് മനസ്സില്ക്കാണു മ്പോളണ്ടു ശുദ്ധാന്നമൊക്കയും 
ഇഷ്ടം പോലുണ്ടു വിപ്രന്മാര് മുററുമഷ്ടിപ്രിയദ്വിജര്. 41 

പാല നെയ് തയിര് തേന് നല്ല ഭക്ഷ്യം ഭോജ്യവുമങ്ങനെ 
അവന്െറ മുററും യജ് ഞത്തില് വസ്റ്രാഭരണജാലവും. പ) 

ഇഷ്യംപോലരി കത്തെത്തും വേദജ് ഞബ്രാഹ൦ ണര്ക്കഹേം 

മരുത്തന്െറ ഗു ഹത്തിങ്കല് കരുത്തുക്കഠം വിളമ്പരാം. 4൪ 
ആവിക്ഷിതനൃയപര്ഷിക്കു വിശ്വേദേവകഠം സഭൃരാം 
വീ രൃമുള്ളാ നരേന്ദ്രന്നു വര്ഷത്താല്സ്റ്റസ്യ്യസഞ്ചയം. ലി 

കൊടുത്തിതു ഹവിസ്സ്സണ്ട തൃഹഛൃരായോരു ദേവകയം 
ട്ടേഷി കഠംക്കും പിതൃക്കഠംക്കും സുഖമത്രേ സുരര്ക്കുമേ. ക 

ബ്ബ ൧൦മചര്യം ശ്രുതി മഖം സര്വ്വദാനമിവററിനാല് 
മെത്ത പീഠങ്ങഠം യാനങ്ങഠം ദുസ്ല്ൃജസ്വര്ണ്ണരാശിയും. ധം 
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ഇതെല്ലാം ബ്രാഹ”മണര്ക്കിഷമുള്ളതിന്വണ്ണമേകിനാന് 
പ്രജകഠംക്കാമയം തീര്ത്തു ശക്രാനുഗ്രഹമേററവന്. 47 

ശ്രദ്ധ യയള്ളോന് പുണൃകരാക്ഷയലോകങ്ങഠം! നേടിനാ൯ 

നാട്ടാര് മന്നോര് മക്കഠം ഭാര്യ ബന്ധുക്കളിവരൊത്തുതാന്. 38 

യൃവാവായായിരത്താണ്ടു മരുത്തന് നാട വാണുതേ 
അവന് ചത്തു സൃഞ്ജയ, നിന് നാലിരട്ടിച്ചു നല്ലവന്. 49 

നിന് പുത്രനെക്കാഠം സുകൃതി പുത്രനെപ്പററി മാഴ“കൊലാ 

അയജ്വാമവെയാദാതാവെയഭി ശ്വൈതോ്ൃതി ചൊല്ലി നീ "" 

56. ഷോഡശരാജകീയം (2) സുഹോത്രൻ 

സുഹോത്രന് എന്ന രാജാവിന്െറ കഥ. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

സുഹോത്രനെന്ന രാജാവു ചത്തെന്നായ”ക്കേഴംപ്പു സൃഞ്ജയ! 

ഏകവീരന് വാനവര്ക്കുമധദുഷ്യന് നേര്ക്കു നോക്കുവാന്. 1 
നാടു വാണിട്ടു ധര്മ്മത്താലു തവി ക “ബ്രഹ“മഗുരുക്കളില് 
ആത്മ ശ്രേയസ്ത്റ ചോദിച്ചിട്ടവര് ചൊല്ലടി നില്പവന്. 4 
പ്രജാഭിരക്ഷണം ധര്മ്മം ദാനം ശത്രുജയം മഖം 
എന്നറിഞ്ഞു സുഹോത്രന്താനോര്ത്തു വിത്താഫ്ഠി“ധര്മ്മമായ*. 

ധര്മ്മത്താല് ചെയ്ത ദേവാര്ച്ച് ബലത്താലരിനിര്ജ്ജയം 
രഞ്ജിപ്പിച്ചു ജീവജാലമൊക്കയും സ്വഗുണങ്ങളാല്. 4 
മ്ളേച്ഛാടവി ക കൂടാതെ പാരടച്ചു ഭജിച്ചവന് 

പര്ജ്ജന്യമാണ്ടുതോറും താന് പൊന്നു വര്ഷിച്ചതേററവന്൯ന്. 5 

പൊന്നൊലിക്കും പുഴുകളം പൊന്നാമക്കാലമൊക്കയും 

നക്രങ്ങഠം ഞണ്ടു മത്സ്യങ്ങഠം പലമട്ടും പെരുത്തിവ. 6 
കാമം വ൪രഷിച്ചു പര്ജ്ജന്യം പലമാതിരിയായഹോ 
കുളങ്ങളും പൊന്മയങ്ങഠം വിളിപ്പംട പരന്നവ. 7 
അസംഖ്യം മുണ്ടര് കൂനന്മാര് നക്രം മകരമാമയയം 

സുവര്ണ്ണുമയമാഷ്ക്കുണ്ടു വിസ്ൂയപ്പെട്ടി തപ്പൊഴേ 8 
രാജര്ഷി പൊന്നസംഖ്യംതാന് കുരുജാംഗലഭൂമിയില് 
യജ്ഞം നടത്തിടു കാലം ബ്രാഹ്മണര്ക്കായി നല്കിനാന്. 
അശ്വമേധസഹസ്രത്തെ രാജസുയശതത്തെയും 
ഭൂരിദക്ഷിണമാം പുണ്യരാജയജ്ഞഗണത്തെയും 30 

1 പുണ്യ... ലോകങ്ങഠം... പുണ്യകരങ്ങളും അക്ഷയങ്ങളുമായ ലോകങ്ങഠം. 
4 അയജ്വാവു” യാഗം ചെയ്യുത്തവന്. 3 അദാതാവു” -- ദാനം ചെയ്യാആയന് 
& വിത്താഫ്ഠി-ം ധനപ്രാപ്യി. 5 ദേവാര്ച്ച--- ദേവപൂജ. 6 മ്ളേച്ചാടവികംം: 
മ് ളേച്ചന്മാരും കാടന്മാരും. 

10 



ഷോഡശരാജകീയം 3161 

കാമ്യം നൈമിത്തികം നിത്യം ചെയ്തിഷ്യഗതി നേടിനാ൯ 

അവന് ചത്തു സ്യഞ്ജയ, നിന് നാലിരട്ടിച്ചു നല്ലവന്. 31 

നിന് പുത്രനെക്കാഠം സുകൃതി പുത്രനെപ്പററി മാഴ്കൊലാ 
അയജ്വാവെയദാതാവെയഭി ശ്വൈതോ്ൃതി ചൊല്ലി നീ. 32, 

57. ഷോഡശരാജകിയം (3) പരവന് 

അംഗരാജാവായ പാരവന്െറ ക. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

വീരന് പൌരവരാജാവും ചത്തെന്നായക്കേയംപ്പു സൃഞ്ജയ! 

അവന് സഹസ്രസാഫസ്രം ശ്വേതാശ്വങ്ങളെ വിട്ടവന് . 1 

അവന്െറയശ്വമേധത്തിൽത നാലിടത്തീന്നു വന്നവര് 

ശിക്ഷാക്ഷരവിധിജഞന്മാര്' പണ്ഡിതന്മാര് പെരുത്തുപേര് 2 

വേദവിദ്യാവ്രതസ്പാനരുദാരരഴകള്ളവര് 
സുഭി ക്ഷവസ്ത്രഭവനര്ഃ സുശയ്യാസനവാഹനര് ടി 

നട നര്ത്തക ഗന്ധര്വ്വ വര്ദ്ധമാനകപൂര്ണ്ണരായ” 
നി ത്ര്യോദ്യോഗം പെടുമ്മാറു കളിച്ചാനന്ദമാര്ന്നുതേ. 4 

യജ്ഞംതോറും യഥാകാലം നല്കീ ദക്ഷിണയായവന് 
പൊന്നണിസ്റ്റീജനത്തേയും പതി നായി രമാനയ്യം, 5 

പതാകാദ്ധ്വജമൊത്തുള്ള പൊന്നണിഞ്ഞ രഥങ്ങളം 

പൊന്നണിഞ്ഞാക്കനയകളെയവനായിരമായിരം, € 

ധുരൃയയജ്ഞാശ്വവാഹങ്ങം ഗൃഹം കണ്ടങ്ങഠം പന്ത്ുളം 
നൂറനൂറായിരം പിന്നെ യോഗ്യര്ക്കായ“ പൊന്നണിഞ്ഞവം, 7 

ഗോസഹസ്സം ഭൃത്ൃരേയം ദാനമായിട്ടു നല് കിനാ൯; 

അതിങ്കല് ഗാഥ പാടുന്നൂ പഴങ്കഥയറിഞ്ഞവര്. 8 

വെള്ളി ക്കുളമ്പായ പ്പൊന്കൊമ്പായ്പ്പൈക്കൂട്ടം കാംസ്യദോ 

ദാസീ ദാസ ഖരോഷ്ട്രങ്ങളാട്ടിന്കൂട്ടവമേകിനാന്. |ഹനം? 
പല രതങ്ങളം പിന്നെപ്പലേടം ചോററുകുന്നുമേ 

യജ്ഞം നടത്തുമക്കാലമവന് ദക്ഷിണ നല്കിനാന്. 10 

യജിക്കുമംഗരാജന്നു സ്വധര്മ്മപ്പടി നന്മയില് 

ഗുണോത്തരങ്ങഠം യജ്ഞങ്ങഠം മുററും കാമിതദായികഠം. 13 

അവന് ചത്തു സ്യഞ്ജയ, നിന് നാലിരടിച്ചു നല്ലവന്; 
നിന് പുത്രനെക്കാഠംസുകൃതി പുത്രനെപ്പററി മാഴ്കൊലാ, 142 
അയജ്വാവെയദാ താവെയഭി ശ്രവൈതേേതി ചൊല്ലി നീ. 

1 ശീക്ഷാക്ഷരവിധിജ്ഞന്മാര് ശിക്ഷ എന്ന വദാംഗവും വേദങ്ങളും 
€ അക്ഷാവിധി) മരേറിയാവുന്നചര്. 2 സുഭിക്ഷവസ്രുട പനർ - ധാരാളം വ്സ്ത്രങ്ങ 

ഉം ൨ീടുകളമുള്ളവര്. 4 കാം സ്ൃയദോഹന.  ഓടുക്ചെണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാല്പ്പാത്രം 



58. ഷോഡശരാജകിയം (4) ശിബി 

ഉശീനരവെറ മകനായ ശിബിമഹാരാജാവി ന്െറ കഥ. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 1 

ശിബിയാശീ നരന്പോലും ചത്തെന്നായ്ക്കേഠംപ്പു സൃഞ്ജയ 
ഇപ്പംരെല്പാം തോലു പോലെ ചുററും ചുററി യൊരാളവന്. 
കുന്നും തുരുത്തും കടലും കാടും തേരാല് മുഴക്കിയോന് 

ശിബി നിത്യം വൈരിമമഖ്യയന്മാരെക്കൊന്നരി മര്ദ്ദനന്. ക 
പല യജ്ഞം ചെയ്തിതവന് ഭൂരിദക്ഷിണമാംവിധം 
ആന്തപന് വീരൃവാന് ധീമാന് ഭൂരിസമ്പത്തു നേടിയോന്. 3 

മററു മന്നവവി രര്ക്കു പോരില്സ്റസ്റുമ്മതനായവന് 

അശ്വമേധങ്ങളം ചെയ്യ്കോനിപ്പാരൊ ക്കജ്ജയി ല്ലവന്. 4 
തടവെന്നേ ബഹുഫലം നിഷ്ക/!കോടി കൊടുത്തവന് 

ഹസ്തൃശ്വ പശു ധാന്യങ്ങഠം മുഗഗോജാതി ഭേദവും കി 
കചര്ന്ന പലമട്ടഴി വിപ്രര്ക്കായ” ശിബി നല്കി നാന്. 

മഴത്തുള്ളികളണ്ടെത്ര വാനില് നക്ഷത്രമെത്രയോ 6 

മണല് ഗംഗയി ലണ്ടെത്ര മേരുവി ല്പ്പാറയെത്രയോ, 
രത്നം കടലിലുണ്ടെത്ര ജീവജാലവുമെത്രയോ, ഴു 

യജ്ഞത്തി ലത്ര ഗോദാനം ചെ.യ്ലാനാശീ നര൯ ശിബി, 
അവന് ഭരിച്ച ഭാരത്തെത്താങ്ങാന് മററാരെയും വിധി ൫ 
ഭൂതഭവ്ൃയഭവന്മാ? രില്ക്കണ്ടതില്ലവനീശനെ. 
അവന് ചെയ തൂ ഭൂരി യജ് ഞം സര്വ്വ കാര്യമിയന്നതായ” 9 

യുപാസനഗൃഹം3 പൊന്നായ് പൊന്കമാന് കോട്ടയുള്ളതായ”* 
ശുദ്ധസ്വാദ്വന്നമള്ളോന്നായസംഖ്യം വി പ്രരുള്ളതായ” 10 
നാനാഭ ദ്യം പ്രിയാലാപം പാല് നെയ് തൈര് കയങ്ങളായ 
അവന്െറ യജ് ഞവാടത്തിലാറായ് കുന്നായി ചോറുകയ:: 11 
കടിച്ചാലും കുളിച്ചാലുമുണ്ടാലും ലോകരേ, രസാല്. 

അവന്നു പുണ്യകര്മ്മത്താല്ത്തുഷ്ടന് നല്കീ ഹരന് വരം 14 
അനന്തവിത്തം നല്കുമ്പോഠം ശ്രദ്ധാ കീര്ത്തി ക്രിയാദികുഠം 
സര്വ്വഭൂ തപ്രിയം നേടുംപടി യൊക്കയുമുത്തമം. 19 

ഈയഭീഷ്ടവരം പുണ്ട ശിബിയും വനേ പൂകിനാന് 
അവന് ചത്തു സ്ൃജ്ഞയ, നിന് നാലിരട്ടിച്ചു നല്ലവന്. 414 

നിന് പുത്രനെക്കഠഠം സുകൃതി പുത്രനെപ്പററി മാഴ“കൊലാ 

അയജ്വാവെയദാതാവെയഭി ശ്രവൈതോ്യതി ചൊല്ലി നീ. 16 

3 നിഷ്കം ഒരു തരം സ്വര്ണ്ണനാണയം. 2: ഭ്രതഭവ്യഭവന്മാര് ം മുന്പു 

ണ്ടായവരും ഇപ്പോഴള്ളവരും ഇനി ഉണ്ടാകന് പോകുന്നവരും 9 യൃപാസനഗദു 
ഹം .യജഞസ്മും ഭങ്ങളും ആസനങ്ങളും വീടുകളും. 4 യജഞ്ചവാടം ംം യാഗത്തര് 

നായി ഒരുക്കിയ സ്ഥലം, 



59. ഷോഡശരാജകിയം (5) ശ്രീരാമന് 

അയോദ്ധ്യാധി പനായ ശ്രീരാമന്െറ കഥ. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

ശ്രീരാമനാം ദാശരഥി ചത്തെന്നായ”ക്കേഠംപ്പു സൃഞ്ജയ! 
അച്ചന് മക്കഠംക്കെന്ന പോലെ പ്രജാമോദം വളര്ത്തവന്; 1 

തേജസ്സ്സേറുമവന്നുള്ള ഗുണജാലമസംഖ്യമാം. 
പതിന്നാലാണ്ടച്ചുനുടെ കല്പനപ്പടിയച്ൃതന് ക 

കാട്ടില്ക്കാമിനിയോടൊത്തു പാര്ത്താനാ ലക്ഷ്മണാഗ്രജന്. 

ജനസ്ഥാനത്താശരരെക്കൊന്നിതാ മനുജര്ഷഭന് 

പതിന്നാലായിരം പേരെത്താപസത്രാണകാരണ്ാല്. 

ഠാ 

അവനായവിടെപ്പാര്ക്കംകാലം രാവണരാക്ഷസ൯ ഥി 

ഭാരൃയാം സീതയെക്കട്ട മോഹിപ്പ്ിച്ചനുജാന്വിതം. 
പരര് വെല്പാതൃുള്ളവനാം കുററം ചെ. ത്താശരേശനെ 5 
പോരില്ക്കൊന്നാനന്ധകനെപ്പണ്ട രുദ്രന് 'കണക്കിനെ. 
ദേവബ്രഹ'മദ്വേഷിയെദ്ദേവാസരര്ക്കുമവദ്ധ്ൃയനെ 6 

പരലസ്ത്യയനെക്കൂട്ടമോടേ പോരില്ക്കൊന്തൂ മഹാളജന്൯, 
അവന് പ്രജാരക്ഷ ചെയ്ത ദേവലോകസമര്ച്ചിതന് 7 
കീര്ത്തി പൂരിപ്പിച്ചു വാനില്ദ്ദേവര്ഷിഗണസേവഖിതന്. 
പലമട്ടാം രാജ്യമേററു സര്വ്വഭൂതദയാപരന് ി 

ധര്മ്മാല് പ്രജാരക്ഷ ചെയ്ത മഹായജ്ഞം നടത്തിനാന്. 
തടവെന്്യേ സജാരൂഥൃയമശ്വമേധശതം! വിഭ 9 
നടത്തീ ദേവരാജന്നു ഹവിസ്സ്റാല്ത്തൃഫ്ലി നല്കിയോന്. 
മററുള്ള പല യജ”ഞങ്ങഠം ചെയ രൂ ഭൂരിഗുണം നൃപ! 30 

അവന് പൈദാഹവും വെന്നു രോഗവും ദേഹികഠാംക്കഹോ 

എപ്പ്പോഴും ഗുണമാര്ന്നുള്ളാന് തേജസ്സ്ാലുജ്ജ്വലിപ്പപന് 11 
ശോഭിച്ചു സര്വ്വരെക്കാളം രാമന് ദശരഥാത്മജന്. 
ട്ടേഷികരംക്കും ദേവകാക്കും മനുഷ്ൃര്ക്കും പരക്കവേ 32 

മന്നി ലൊന്നിച്ചായി വാസം രാമന് നാട ഭരിച്ചനാഠം. 
പ്രാണക്ഷയം പ്രാണി കഠംക്കു പററിലാ മാററമില്ലിഹ. 13 

പ്രാണാപാനസമാനങ്ങാക്കാ രാമന് ന.ടട വാണനാഠം 
ജ്വലിച്ചു തേജസ്സകളമുണ്ടായീ ലൊരനര്ത്ഥവും. 34. 

നാട്ടാര് ദീരഗ”“ഘായുസ്സകളായ” മരിപ്പ"ല യവാവൊരഠഠം 

നാലു വേദങ്ങളാല് പ്രീതരായീ വാനിലിരിപ്പവര് 15 
ഹവ്യം കവ്യം2 പലതരം നിഷ”പൂര്ത്തം ഹൃതമങ്ങനേ. 

1 സജാര്രൂഥഥ്യരശ 1മേധശതം ട- ജാരൂഥ്യം എന്ന വിശിഷ യാഗത്തോടുകൂടി 
അനൂറശവമേധം. 2 ഹവ്യം ദേവന്മാര്ക്കുള്ള നൈവേദ്യം; കവ്യയം ടം പിത്ൃക്കുഠം 
കള്ള നൈവേദ്യം, 
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നാട്ടി ലില്ലീച്ച കൊതുകും വ്യാളസര്പ്പങ്ങളൊന്നുമേ. 16 
വെള്ളത്തില് മുതൃവില്ലാര്ക്കുമകാലത്തഗ്നിദാഹവും1 

അധര്മ്മപരരാം ലുബ“ധരില്ല മുര്ഖരുമിലഹോ 17 
ശി ഷ്ഷ്ടകാരി പ്രജകഠം നാനാജാതിയി ലുള്ളവര്. 

സ്വധാപൂജഃയരക്കുന്മാര് ജനസ്ഥാനേ മുടിക്കിലും 18 

അരക്കരെക്കൊന്നു നല്കീ പി തൃവാനോര്ക്കധീശ്വരന്. 
സഹസ്രപുത്ര പുരുഷ പത്തു നൂററാണ്ടിരിപ്പവര്൪; 19 

ജ്യൃഷ്യന്മാരനുജന്മാര്ക്കായ ശ്രാദ്ധം കെ. ഡ്തതുമില്പിഹ. 
ശ്യാമന് യുവാവു രക്താക്ഷന് മത്തദ്വിരദവിക്രമന്. 20 
ആജാനുബാഹു സുഭജന് സിംഹസ്കന്ധന് മഹാബലന് 

പതിനേഴായിരത്താണ്ടു കാലമായവനങ്ങനേ 211 

ഏവര്ക്കുമുള്ള തെളിയും രാമന് രാജ്യം ഭരിച്ചുതേ; 
രാമന് രാമന് രറമനെന്നു നാട്ടാര് ചൊലുന്നി തെങ്ങുമേ. കമ 
രാമമായ“ രാ2നാല് വിശ്വം രാമന് നാടു ഭരിച്ച നായം 
നാലു ജാതിപ്രജകളെ: രാമന് വാനേററിയേറിനാന്. 33 

എട്ട രാജാന്വവായ* ത്തില് സ്വപ്രതിഷ്ട കഴിച്ചവൻ 
അവന് ചത്തു സൃഞ്ജയ, നിന് നാലിരട്ടിച്ച നല്ലവന്. 24 
നിന് പുത്രനെക്കാഠം സുകൃതി പുത്രനെപ്പററി മഠഴകെലാ 
അയജ്വാവെയദാതവെയഭി ശ്വൈതോേതി ചൊല്ലീ നീ. 8 

60. ഷോഡശരാജകീയം (6) ഭഗീരഥന് 

ഇക്ഷവാകുവംശജനായ ഭഗീരഥന്െറ കഥ. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

ഭഗീരഥക്ഷിതിപനും ചത്തെന്നായ ക്കേഠംപ്പു സൃഞ്ജയ! 
ഭാഗീരഥിീഗംഗ ഹേമചയന.7ത്താല് നിറച്ചവന്, 1 

ഒ പാന്നുംകോപ്പണിയും കന്യ സഹസ്രമവനായിരം 

രാജര. ജാത്മജരെയ്ും ബ്രാഹ “൭ ണര്ക്കായി നല്കിനാന്. ള് 

തേരാണ്ടോര് കനൃമാരെല്പാം തേരോ നാലശ്വമുള്ളതാം 

ഓരോ തേരിന്നാന നൂറണ്ടവയോ പെറന്നണിഞ്ഞവ, ൫ 

ഓരോ രാജാക്കഠംക്കു പിന്നില്ത്തുണയായി രമശ്വമാം 
ഒരശ്വത്തിനു പൈ നൂറണ്ടഞ്ചാവിയൊരു പയ്യിനും. 4 

3 അഗ്നിദാഹം---തീപിടിത്തം. 2 ശിഷ്േഷ്ടകാരിട.സ്ജജനങ്ങാക്കെ 
വേണ്ടതു ചെയ് തൂുകൊടുക്കുന്നവര്. 3 സ്വധാപൂജം--പിതൃക്കു ഠംക്കുള്ള പൂജ. 4 
രാമം -..മനോഹരം. 5 നാലു ജാതി പ്രജകഠം.-നാലു വര്ണ്ണങ്ങളില്പ്പെട്ടവര 

(ജരായുജം, അണ്ഡജം, സ്വേദജം, ഉല്ഭിജം എന്നീ നാലു ജാതിയില്പ്പെട്ടവ 

ഏഎന്നുമാകാ ). 6 രാജാന്വവായം.- രാജവംശം. 7 ഹേമചയനംംം സ്വര്ണ്ണ 
പ്പടി. 8 ആവി ആടു. 
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അവന് ദക്ഷിണ ചെയുന്ന ജലം കൊണ്ട നിറഞ്ഞഹോ 
നടുങ്ങിയരികില്പ്ചെന്നിട്ടവനന്െറ മടി കേറിനായം ടി 
ഏവം ഭാഗീരഥീഗംഗ പണ്ടുര്വ്വശിയയമായിനാഠയം 

ആ രാജാവിന്െറ മകളായ കൈക്കൊണ്ടായം പുത്രഭാവവും. 6 
സൂര്യഭാസ്സ്ക്കഠം ഗന്ധര്വ്വര് നന്ദിച്ചാഗ്ഗാഥ പാടിനാര് 
വല്ഗ്വാദി കളായ" ദേവ പിത്ത മാനുഷര് കേഠംക്കവേ, 7 
ഭഗീരഥന് ഭൂരി ദാതാവൈക്ഷ്വഠകന് മഖമാരന്ന നാഠം 
ആഴി പൂകും ദേവി ഗംഗയച്ചുനാക്കീ നരേശനെ, 8 
അവന്െറ യജ്ഞമിന്ദ്രാദി സുരന്മാരാലലംകൃതം 
നന്നായ സ്വീ കൃതമായത്തീര്നൂ വിഘ്നമെന്ന്യേ നിരാമയം. 
ഏതേതു വിപ്രനേതേതു ദിക്കിലിച്ചിപ്പു ത൯ പ്രിയം 

ഭഗീരഥന് പ്രീ തനായിട്ടെത്തിച്ചാനങ്ങതാതിടം. 10 
വിപ്രര്ക്കു നല്കാന് വയ്യാതില്പവന്നന്നിഷ്വിത്തവും 

ആ നൃപന് വിപ്രകൃപയാല് ബ്രഹ“മലോകത്തിലെത്തിനാന്. 
സേവ ചെയ”വു കര്മ്മയോഗേശര്ക്കാന്തര്യാമി മാര്ഗ്ഗമേ 
ജഗല്പ്രകാശീശ്വരനാമവനേയും മരീചിപര്. 12 
അവന് ചത്തു സഞ്ജയ, നിന് നാലിരട്ടിച്ചു നല്ലവന്. 
നിന് പുത്രനെക്കാഠം സുകൃതി പുത്രനെപ്പററി മാഴ”കൊലാ 313 

അയജ്വാവെയദാതാവെയഭിശ്വൈത്ൃയതി ചൊല്ലി നീ. 

61. ഷോഡശരാജകീയം (7) ദിലീപന് 

ശ്രീരാമന്െറ പൂര്വ്വികനായ ദിലീ പന്െറ കഥ 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

ദിലീപനൈളബിളനും ചത്തെന്നായ”ക്കേംപ്പു സൃഞ്ജയ! 
അവന്െറ ആറ യജ് ഞത്തില് പ്രയതായയതമേ ദ്വിജര്. 1. 

തത്തല്ജ“ ഞാനി കഠം യജ്വാക്കഠം പുത്ര പാത്രരൊടൊത്തവര 
വസു തിങ്ങും വസുധയെ വസുധാധിപനാമവന്൯ 

പല യജ് ഞങ്ങളും ചെയ്ക വി പ്രന്മാര്ക്കായി നല്കി നാ൯; 

ദിലീപന്ന മഖത്തിങകംലുണ്ടായീ വഴി പൊന്മയം. 3 

അവന്നര്ത്ഥകരപ്രായം£ ചെന്നാരിന്ദ്രാദി ദേവകയം 
അവന്െറ പൊന്നുയൃപത്തില്ച്ചഷാലം പ്രചഷാലവും3. 4 
രാഗഷാഡബഭോജ്യത്താല് മത്തന്മാര് വീഴ”വു പാതയില് 

ഇതന്യമന്നോര്ക്കൊക്കാതുള്ളാശ്ചര്യംതന്നെ നിരണ്ണയം. ൭ 

1 വല്ഗുവാദികഠം മനേഹേരമായ ശബ്ദത്തോടുകൂടിയവ൪. 2 അര്ത്ശ് 

കഷെപ്രായം ... സാക്ഷാല് ധര്മ്മംതന്നെ എന്നു വിചാരിച്ചു. ട് ചഷാലം യ 

അഞ്ഞസ്ും ഭത്തി ന്െറ ചുവട്ടിലുള്ള വള; പ്രചഷാലം ---യജ്ഞസ്പും ഭത്തിന്െറ അട്" 

ത്തിച്ചള്ള വള 
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വെള്ളത്തി രപ്പെറരുതുമന്വേതുമാണ്ടീലാ'ചക്രമെന്നതും 
സയ്യവാക്കായ വില്ലാളി ദീലീപനരനാഥനെ 6 
ഭൂരി ദക്ഷിണനെക്കണ്ടിട്ടുള്ളോരും വാനു കേറിനാന്; 
ഖട്വാംഗന്െറ ഗൃഹത്തിങ്കലഞ്ചുു ശബ “ദവുമക്ഷയം. സ് 

സ്വാദ്ധ്യായ ഘോഷം ജ്യാഘോഷം കുടി തീന് കടിയിങ്ങനെ 
അവന് ചത്തു സൃഞ്ജയ, നിന് നാലിരട്ടിച്ചു നല്ലവന്. 8 
നിന് പുത്രനെക്കാഠം സുകൃതി പുത്രനെപ്പററി മാഴ“കൊലാ 

അയജ്വാവെയദാതാവെയഭി ശ്വൈത്യതി ചൊല്ലി നീ. 9 

52. ഷോഡശരാജകിയം (8) മാന്ധാതാവു* 

യൃവനാശ്വന്െറ പുത്രനായ മാന്ധാതാവിന്െറ കഥ. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

മാന്ധാതഃവാം യാവനാശ്വന് ചത്തെന്നായക്കേഠം 

ദേവാസുരനരന്മാരില് ത്രൈലോക്യജയി മനാവന്. [സൃ ഞ്ജയ! 

അശ്വനീ ദേവരച്ചനന്െറ ഗര്ഭം കീ റിയെടുത്തവന് 

വേട്ടയാടി ക്ഷിതിപതി ദാഹിച്ചും ശ്രാന്തവാഹനന്. 4 

വുക നോക്കിസ്സത്രമെത്തീ നേടീ താന് പൃഷദാജ്യവും? 

യയവനാശ്വന് ഗര്ഭമാണ്ടാക്കുട്ടിയെക്കണ്ടവാറുടന് 

ഗര്ഭത്തി ല്നിന്നായവനെയെടുത്താര് വൈദ്ൃയരശ്വികഠം. 

ദേവാഭനവനച്ഛുന്െറയങ്കം വാഴ”വതു കണ്ടടന് | 

ആരെദ്ധാനംചെയുമി*വനെന്നാര് വാനോര പരസ്സുരം 

“രാം ധാനം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ "യെന്നു കല്ലിച്ചു വാസവന്. ൭. 

ഇന്ദ്രന്െറ ഭകൈവിരല്കളില്നിന്നുണ്ടായി പയോമൃതം. 

മാം ധാനം ചെയ്യുകെന്നിന്ദ്രന് കനി ഞ്ഞരുഠംകകാരണം 6 

രാന്ധാതാവെന്നായവന്നു പേര് കൊടുത്തീടിനാരവര്. 

പിന്നെപ്പാല് നെയ് ധാരകളെയാ മഹാത്മാവൃതന്നുടെ 7 

യൌാവനാശ്വന്െറ വായിങ്കലിന്ദ്രപാണി ചരത്തിതേ; 

ഇന്ദ്രന്െറ കൈ കുടിച്ചിട്ട വളര്ന്നാനവനങ്ങനെ. 8 

പന്തിരണ്ടാണ്ടുമട്ടറയീ പന്തിരണ്ടു ദിനത്തിനാല് 

വീരൃവാനൊരുനാഠംകൊണ്ടു ജയിച്ചു പാരശേഷവും. ൭ 

ധര്മ്മിഷ്യന് വധൃത്ിമാന് വീരന് സത്യസന്ധന് ജിതേന്ദ്രിയന് 

ഗയന് സുധന്പന് ജനമേജയന് ശൂനന് ബ്ൃഹദ്രഥന് 10 

1 ചത്രം ആണ്ജീലാ രഥചക്രം തണു പോയില്ല. 2 ഖട്വാംഗന്..ഓില$ 
പാന്. 8 പുഷദാജ്യം തൈരും നെയ്യും കൂടിയതു”. 4 ധാനംചെയ് ക... പോ 

ഷിപ്പിക്ക; ഭഷിക്ക. 5 മാം--എന്നെ. € വാസവന്. ഇന്ദ്രന്. 
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അസിതന് നൃഗനി പ്പേരെ മാന്ധാതാ വെന്നു വില്ലിനാല്. 

എങ്ങുദി ക്കുന്നു വോ സുര്ൃയനെങ്ങചെനസ്തമിപ്പതോ, 31. 

ആയതൊട്ടക്കു മാന്ധാതൃയാവനാശ്വന്െറ ഭൂമിയാം. 
അശ്വമേധശതം ചെയ്തു രാജസൂയശതം പരം. 12 

നല്ക രോഹിതമത്സ്യങ്ങാം! ഭൂസുരര്ക്കു ധരാപതേ! 
പൊന്മയം യോജനപ്പ്യൊക്കം പത്തു യോജന നീണ്ടതായ് 13 

പല കോട്ടയൊടും സ്വാദുഭക്ഷ്യഭോജ്യാ ച്ലങ്ങള 8 

വീപ്രര് ഭക്ഷിച്ച ശേഷിച്ചതുണ്മാന് കാക്കുന്നിതാളകയം. 34 

ഭക്ഷ്യാനനപാനസംഘങ്ങഠം ശോഭിച്ചു കുന്നു പോലവേ 
നെയ്യാം കയം പരിപ്പിന്ചേര് ഗുളനീര് തയിരാം നുര 15 

തേന് പാലൊലി വുമായച്ചോററുകുന്നി ന്മേല്ത്തട്ടിയാറുകഠം 

ദേവ യക്ഷാസുര നര ഗന്ധര്പ്വോരഗ പക്ഷികഠം 16 

വിപ്രരും കൂടിയവിടെ വേദവേദാംഗപാരഗ൪ 
ബ്രഹമണന്മാര് മുനികളമങ്ങപണ്ഡി തരില്പഹോ. 1 
ആഴിചചുഴമൊരീയുഴി മുററും വിത്തം നിറച്ചുതാന് 

ബ്രാഹ'മണര്ക്കായ”ക്കൊടുത്തിട്ടങ്ങസ്തം പുക്കീടിനാനവന്.18 

പുണ്യലോകങ്ങളി ല്ച്ചെന്നാന് യശസ്റ്സെങ്ങും നിറച്ചവന് 

അവന് ചത്തു സദുഞ്ജയ, നിന് നാലിരിട്ടിച്ചു നല്ലവന്. 19 

നിന് പുത്രനെക്കാഠം സുകൃതി പുത്രനെപ്പററി മാഴ”കൊലാ 

അയടജ്വാവെയദാതാവെയഭി ശ്വൈത്യേതി ചൊല്ലി നീ. 20 

63. ഷോഡശരാജകിയം (9) യയാതി 

നഫ്രഷപുര്രനായ യയാതിയുടെ കഥ. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

യയാതി നാഹുഷന് പിന്നെച്ചുത്തെന്നായ്ക്കേഠംപ്പു സൃഞ്ജയ! 

രാജസുയാശമേധങ്ങഠം നൂറ ൯൬൨ കഴിച്ചപവന്, റ, 

പുണ്ഡരീ ക3സഫസ്രംതാന് വാജപേയശതങ്ങളും 

അതിരാത്രസഹസ്രംതാന് ചാതുര്മ്മാസ്യം യഥേഷ്ടമേ, ക 

അഗ്നീഷ്യോമം പലതരം സത്രവും ഭൂരിദക്ഷിണം. 

ബ്രാഹ"മണര്ക്കെന്നിയേ മന്നില് വല്ല വിത്തവുമേകുകില്, 5 

അതൊക്കയും കണക്കാക്കി ബ്രാഹ“മണര്ക്കായി നല്കാിനാന്. 

ദേവാസുരരണത്തിങ്കല് ദേവകഠംക്കു തുണച്ചവന് 4 
നാലു പേര്ക്കായ”ബ'ഭൂമിയൊക്ക നാലു പങ്കിടിതായ൨ന്. 

1 രോഹിതമത്സ്യങ്ങഠം.. ഒരുതരം വ്ലിയ മൃത്സ്യങ്ങഠം. 2 ഭോജ്യംചലം ...: 
ചൊററിന് കുന്നുകഴം. 3.പുണ്ഡരീകം ഒരുതരം വിശിഷ്യയാഗം. 
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യേജ്ഞം പലതരം ചെയ്തു സല്പ്രജോല്പ്പത്തിയാര്ന്നവന് ി 
ശുക്രാത്മജാ ദേവയാനിയിങ്കല് ശര്മ്മിഷ്ഠയിങ്കലും. 

ദേവാരണ്യത്തി ലൊക്കേയം വിഹരിച്ചു സുരോപമന് 6 

കൊണ്ടാടിത്തന്നിഷ്ടുമട്ട രണ്ടാ രിന്ദ്രന് കണക്കിനെ. 

സര്വ൮വേദജ്ഞനാക്കാമശാന്തി കിട്ടാതിരിക്കയാല് ॥ 

ഇദഗ്ലറൌരഥപാടി ദ്ദയിതമാരോടും കാട കേറിനാന്൯. 
*“ മന്നില്ക്കാണും വ്രീഹി യവം പൊന്നു പെണ്ണുങ്ങഠം പൈക്കളം 

എല്പാമൊരാഠക്കു തൃഘ്ലിക്കാകില്ലെന്നോര്ത്തേല്ലണം ശമം.” ” 

എന്നു കാമങ്ങഠം കൈവിട്ട യായാതി ധൃതി പുണ്ടവന് 8 

രാജ്യം പുരുവിനേല്പ്പിച്ചു കാട കേറീടിനാനവന് 

അവന് ചത്തു സൃഞ്ജയ, നിന് നാലിരട്ടിചചു നല്ലവന്. 10 

നിന് പുത്രനെക്കാഠം സുകൃതി പുത്രനെപ്പററി മാഴ്കൊലാ 

അയജ്വാവെയദാതാവെയഭി ശ്രവൈതോ്യേതി ചൊല്ലിനീ. 11 

64. ഷോഡശരാജകീയം (10) അംബരിീഷന് 

നാഭാഗ പുത്രനായ അംബരീഷന്െറ കഥ. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

നാഭാഗനാമംബരീഷന് ചത്തെന്നായ്ക്കേഠപ്പു സൃഞ്ജയ! 
രാജ സാഹസ്രസാഹസ്രത്തോടൊററയ്ക്കുമര്! ചെയ്തവന്. 3 

ചുററും ജയത്തി നൊത്തേററ മാററാരോടേററുനിന്നവന് 

അസ്ത്രയയദ്ധജ്ഞരതൃഗ്രമമംഗളമുരയ്ക്കുവേ. 7 

ബലം നേടിപ്പാട്ടിലാക്കിയസ്റ്രജ്ഞരവര്തമ്മുടെ 

കൊടിയും കുടയയം തേരുമുശിരും പോക്കിയവ്ൃയഥന്, ടി 

ചട്ടയ്യരി ജജീവിതത്തെ പ്രാര്ത്ഥി ച്ചാരിവനോടവര 

ശരണ്യാനെശ്ശൂരണമായ നിന്നാഠംക്കാരെന്നു ചൊല്ലിയും. 4 

അവരെക്കീ ഴടക്കീട്ടിബഭൂമി വെന്നുടനായവന് 

ഇഷ്ടയജ'ഞശതം ചെയ്തു യഥാശാസ്ത്രം? ശുഭാശയ! 9 

അങ്ങു സമ്പന്നമാമന്നം ചെന്നുണ്ടു ലോകരൊക്കയും 

ആ യജഞത്തില്ബ്ഭൂസരന്മാര് തൃഘഏരായ"പ്പൂജയേററവര. 6 

അടയപ്പം പുരി കങ്ങഠം രുചി കൂടും മുറുക്കുകരം 

കരംഭം് വയമുന്തിരിങ്ങ നന്നായ”വെച്ചുള്ള ചോറുകഠം 7 

പരിപ്പ മദ്യമപ്പങ്ങഠം പാനകം രാഗഖാണ്ഡവം€ 

1 അമര്.യുദ്ധം. 2 ശരണ്യന് --ശരണം പ്രാപിച്ചവരെ രക്ഷിക്കുന്ന 

വന്. 83 യഥാശാറ്ര ടം ശാസ്ര്രവിധിയനുസരിച്ചു്. 4 ൩മ്പന്നം ം- ഒരുക്കീ 

യതു”. 5 കരംഭംം.. തെരു ചേര്ത്തു കുഴച്ച് മാവു കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരം, 

6 ഖാണ്ഡവം മധുരപലഹാരം. 
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മണത്തു മാദ വത്തോടും മൃഷ്ടാന്നത്തി ന്നു ചേര്ന്നവ 8 
നെയ് നല്ത്തേന് പാല് സ്ലോമ!മേറെ സ്വാദാം തയിരുമങ്ങന 

സ്വാദേറും കായ്കിഴങ്ങെന്നി തെല്പാം തിന്നിതു ഭൂസുരര്. 9 

മത്തുണ്ടാകുന്ന പാനങ്ങാം സുഖത്തിന്നെന്നറി ഞ്ഞവര് 
പാടിക്കൊട്ടിക്കുടി ക്കുന്ന കുടിയന്മാർ യഥേഷ്യമേ. 30 

അതിലീഗ്ഗാഥ പാടുന്നൂ മത്തര് വീഴുന്നു ഹൃഷ്ടരായ” 

നാഭാഗസ്തൂതിയോടൊത്തു നൃത്തം വെയ്ത്ുന്നു ചുററുമേ. 12 

ആ യഞ്ഞത്തില്ദ്ുക്ഷിണയായക്കൊടുത്താനംബരീഷനും 

ദശപ്രയൃതയജ്ഞാഡ്യയര്2 നൂറായിരമിളേശരെ? 12 

സുവര്ണ്ണച്ചട്ട വെണ്കൊറററക്കുട ൨െഞ്ചാമരങ്ങളം 
ചേര്ന്നു പൊന്നിന് തേരിലാണ്ട സപരിച്ചുദഭൂൃത്യരായ്. 13 

പല യജ് ഞങ്ങളം ചെയ്ത കൊടുത്താനങ്ങു ദക്ഷിണ 

മൂര്ദ്ധാഭിഷിക്തനൃറപരെ രാജപുത്രശതങ്ങളം. 14. 

സൈന്യ ഭണ്ഡാരസഹിതം ബ്രാഹ* മണര്ക്കാക്കിനാനവന് 
: “ചെയ്തിട്ടില്ലിതു മുന്പാരും ചെയ്യില്ല വേറെയാരുമേ, 12 

ഭൂരിദക്ഷിണനാധംബരീഷന് ചെയ്യോരുവണ്ണമേ.”” 
എന്നവങ്കല് പ്രീതിയോടും കൊണ്ടാടുന്നു മഹര്ഷികഠം 16 

അവന് ചത്തു സൃഞ്ജയ, നിന് നാലിരട്ടിച്ചു നല്ലവന്. 
നിന്പുത്രനെക്കാഠം സുകൃതി പുത്രനെപ്പററി മാഴ“കൊലാ 

അയജ്വാവെയദാതാവെയഭി ശ്രവൈത്യതി ചൊല്ലി നീ. 17 

65. ഷോഡശരാജകിയം (! 1) ശശബിനു 

ചിത്രരഥപുത്രനായ ശശബിന്ദുവിന്െറ കഥ. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

ശശബിന്ദുക്ഷിതിപനും ചത്തെന്നായക്കേഠംപ്പ സൃഞ്ജയ! 
പല യജ്ഞം ചെയ്തിതവന് ശ്രീധാ൯ സ.മൃപരാക്രമ൯. 1 

ഭാര്യാസഹസ്രശതകമാ മഹാത്മാവിനുണ്ടപോല് 
ഓരോ ഭാര്യയിലുണ്ടായിതായിരം മക്കളങ്ങനേ ക 

വിക്രാനത്തരാക്കുമാരന്മാരെല്പാമയുതയാജി കഠം. 
മുഖ്യയജ ഞങ്ങഠം ചെയ്തുള്ള നൃപന്മാര് വേദപാരഗ൪ 3 

പൊന്ചട്ടയുള്ളോരാണെല്പാമെല്പാമുത്തമധന്വധികഠം 

അശ്വമധം ചെയ്ത വരീശ്ശൂശബിന്ദുകുമാരകര്. ക 

1 സ്നോമം..... ധാന്യം. 2 ദശപ്രയൃതയജ്ഞാഡ്യര് -- അനേകായിരം യാഗം 

ചെയ്തവര്. 3 ഇളേശര് രാജാക്കന്മാര്, 4 അയയതയാജികരം. പതിനാ 

യിരം യാഗം ചെയ്തവര്. 
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അശ്വമേധത്തിലവരെ വിപ്രരക്കേകീ പിതാ നുപ൯ 
നൂറുവീതം രഥഗജമോരോരുത്തര്ക്കു പിന്തുണ. ൭ 
രാജപുത്രന്നൊത്തു പൊന്നുംകോപ്പണാിഞ്ഞുള്ള കനകം 
ഓരോ കനുഴ്ണു നൂറാനയാനസ്ക്കാനയ്ക്കു നൂറ തേര്. 6 

തേരോരോന്നിന്നു നൂറശ്വമശ്വം പൊന്കോപ്പണിഞ്ഞതാം 

അശ്വമൊന്നിന്നായിരം പൈ പൈജ്കുങ്ങമ്പതജാവികഠം!. 7 
എന്നനന്തധനം വ൯പിച്ചശ്വമേധ? ഖാന്തരേ 

അവയത്രയഷ്യൂതാന് വേറേ പൊന്മയങ്ങളതേവിധം. ി 
ഭക്ഷ്യാന്നപാനസംഘങ്ങഠം കുന്നായ”ക്രോശഃ മുയര്ന്നഹോ 
ശേഷിച്ചിതു പതിമ്മൂന്നങ്ങശ്വമേധം കഴിഞ്ഞ നാഠം3 9 
തുഷ്ൂപുഷൂജനം തിങ്ങി വിഘ നംകൂടാരനാമയം 

ശശബിന്ദു ചിരം മന്നു വാണു വാനു കരേറിനാൻ; 30 

അവന് ചത്തു സൃഞ്ജയ, നിന് നാലിരട്ടിച്ചു നല്ലവന്. 
നിന് പുത്രനെക്കാഠം സുകൃതി പുത്രനെപ്പററി മാഴ്“കൊലാ 13 

അയജ്വാവെയദാതാവെയമി ശ്വൈത്യേതി ചൊല്ലി നീ. 

66. ഷോഡശരാജകിയം (!2) ഗയന് 

ആമൂര് തആരയസ്സ്റി നെറ പുരൂനായ ഗയഒെറ കഥ. 

നടരദന് പറഞ്ഞു 

ഗയനാമൂര്ത്തരയസന്: ചത്തെന്നായ”ക്കേഠംപ്പു സഞ്ജയ! 
നൂറാണ്ടുകാലം നൃപതി ഹുതശിഷ്ടാശിയായവന് മ 

ആഞവപന്നഗ്നി വരം നല്കിയതില് വാങ്ങീ വരം ഗയന് 
* ” തപപസ്സ്ാരു ബ്രഹ്മചര്യത്താല് വ്രതത്താല് നിയമത്തിനാല് 

ഗുരുപ്രസാദത്താലും കേ വേദജ്ഞാനത്തി നാഗ്രഹം; 
അനൃഹിംസനമെന്നയേ ഭര ഭൂരിദ്രവ്യത്തി നാഗ്രഹം. 3 

വി പ്രര്ക്ക ദാനം ചെയ”വാന് മേ ശ്രഭ്ധകൂടേണമെപ്പൊഴും 
സ്വജാതി സ്വസ്ത്്രീകളില് മേ പുത്രജന്മവമൊക്കണം. 4 
ശ്രദ്ധ ഭവേണം[ചോറു നല്കാന് ധര്മ്മത്തില് രുചി കൂടണം 
അഗ്നേ, യരമ്മക്രിയകളം മര നിര്വ്വിഘ*നമൊക്കണം.”' ൭ 

അഖ്ൃണ്ണമാമെന്നരുളിയവിടെത്താന് മറഞ്ഞുതേ 
അതതെല്ലാമൊത്തു ഗയനും ധര്മ്മാല് ൨വെ൯൬ രിപുക്കളെ. 0 
കകക 

3 അജാവിക ഠം... അജയും (പെണ്ണാട് )ആവിയുയം (ചെമ്മരിയാടു). ക്രോ 
ടം ഷാല് യോജന. 3 അശാമേധം അവസാനിച്ചപ്പേഠടം ഇത്തരം പതിമൂന്നു? 
അനുക്കൂമ്പാരങ്ങടം അവശേഷമിച്ചിരുന്നു ഏന്നര്ത്ഥം 4 ആമുര്ത്തരയസന് .-.. 
ത്തമൂര്ത്തരയസ്സറി ന്െറ പുത്രന്. 5 ഹുതശിഷ്ടാശി -- ഹോമിച്ചതില് ബാക്കി 
വരുന്നതുമാത്രം ടക്ഷിക്കുന്നവന്. 
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എന്നുമാഗ്രയണേ! ദര്ശഃ പാര്ണ്ണുമറസങ്ങളാല൨. ൯ 

ഭൂരിദക്ഷിണമാം ചാതുര്മ്മാസ്യയജ്ഞങ്ങളാലുമേ. സ് 

യജിച്ചു ശ്രദ്ധയാല്ബ “ഭൂപന് നൂറുസംവത്സരംവരേ 

നൂറായിരം പഠ്റുളേയും നൂറശ്വശതകങ്ങളം 8 

നൂറായിരം നിഷ് കവുമാറയയതം ഗോക്കളേയുമേ 

ഉണര്ന്നേററിട്ടവന് നല്കീ ൬൨൮ സംവത്സരം വരേ. ] 

നക്ഷത്രം തോറമേ നല്കിയവ നക്ഷത്രദക്ഷിനന 

പല യജ്ഞങ്ങളും ചെയ രൂ തിങ്കഠം വ്യാഴ ര്ക്കു തുല്യമേ. 80 

രതച്ചരലെഴും പൊന്നുമയമാം മന്നു മന്നവന് 

അശ്വമേധ ഹായജ ഞത്തിങ്കല് വിപ്രര്ക്കു നല്കി നാന്. 13 

ഏവര്ക്കുമുള്ള കവരുംപടി രത്നമണി ഞ്ഞവ 

ഉണ്ടായി രനനൂ ഗയനു ഹേമയുയപങ്ങളദ്ധ്വരേ. 32 

കാമമെല്ലാം തി കഞ്ഞിടുമവയും നല്കിീനാന് ഗയന് 

ൃഷ്ടരാകും ബ്രാഹ്മണര്ക്കും സര്വ്വഭൂതഗണത്തിനും. 33 
കടല് കാടു തുരുത്തോട നദീനദവനങ്ങളില് 
പുരം രാഷ്ട്രം ദ്യോവു നഭസ്സിവയിങ്കലുമുള്ളവ 34 

നാനാജീവഗണം തൃഹ്ളിപ്പെട്ടു യജ” ഞസമൃദ്ധിയാല് 
ഗയ൭ന്െറ യജഞംപോലില മറെറാന്നെന്നവര് വാഴഴത്തിനഃര്. 

യോജനം വീതിയിരുപത്താറു മുപ്പതു നീളവും 
മുന് പിന്പിരുപതും നാലുമത്രേ പൊന്മയവേദികഃ. 16 

യാഗം ചെയ്യോരു ഗയനു വൈരം മുത്തും പതിച്ചതായ” 
അതവന് ബ്രാഹ്ഭണര്ക്കേകീ വ്ര്്രാടരണജാലവും. 

മാറും ദക്ഷിണ ചൊന്നോണം വി പ്രര്ക്കായ“ബഭൂരി ദക്ഷിണന് 

അവിടെച്ചോറ ശേഷിച്ചിതിരുപത്തൊന്നു കുന്നുകഠം. 38 

കഛസരങ്ങളൊലിക്കുന്ന രസത്തോടുകളങ്ങനേ 

വ്ര്റഭരണഗന്ധങ്ങഠം കൂട്ടമായ്യുലമാതിരി. 319 
ഇതി൯ പ്രഭാവാല്റഗ്ലയനോ മുപ്പാരില്പ്പേരു നേടിനാന് 

അതായതക്ഷയവടം പുണ്യബ്രഹ”മസദസ്സമേ; ൧0 

അവന് ചത്തു സദുഞ്ജയ, നിന് നാലിരട്ടിച്ചു നല്ലവന്. 
നിന് പുത്രനെക്കാഠം സുകൃതി പുത്രനെപ്പററി മാഴ“കൊലാ 

അയടദ്വാച്വെയദാതാവെയഭി ശ്വൈതോേതി ചൊല്ലി നീ. 23 

3 ആഗ്രയണം -- ആശ്വിനമാസത്തിലെ വാവുന്നാഠം ബ്രാഹ്മണര് നടത്തുന്ന 
ഒരു കര്മ്മം. 2: ദര്ശം ... കറുത്തവാവു” 3 വ്യാഴം ബ്ഹസ് പതി, 4 ഹേമ 
യൂപം. പൊന്ന കൊണ്ടുള്ള യജ്ഞസ്സംഭം. 5 വേദിക ഹോമത്തിനായി കെട്ടി 
പ്പടത്തിട്ടുള്ളൂ തറ. 6 കൃസരം..: അരിയും പരിപ്പും ചേര്ത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു കറി, 



67. ഷോഡശരാജകീയം 13) രന്തിദേവന് 

സംകൃതീപുത്രനായ രന്തി ദേവന്െറ കഥ. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

സാംകൃതി ശ്രീരന്തി ദേവന് ചത്തെന്നായ്ക്കേംപ്പൂ സൃഞ്ജയ! 
ഇരുന്നൂറായി രം പേരുണ്ടാ നാരേന്ദ്രന്നു പാചകര്. [ 

വി ളമ്പന്മാര് ഗൃഹത്തെത്തുമതിഥിബ്രാഹ”മണര്ക്കിഹ 
പക്വാപക്വാന്നമന്നേകീ തൃഛിയാംപടി രാപ്പകല്. 7 

അവന് ന്യയാര്ജ്ജിതം വിത്തം ബ്രാഹ“മണര്ക്കായി നല്കീ 
വേദം പഠിച്ചു ധര്മ്മത്താല്ക്കീഴടക്കീ രിപുക്കളെ. [നാന് 

ശിതവ്രതനവന് സത്രയാജി തന്നരികില് സ്വയം 
സ്വര്ഗ്ലമിച്ചിചുകൊണ്ടെത്തിയി രന പല പള്ക്ുളം 4 

ആയവന്െറ മടപ്പിള്ളിയിങ്കല്ച്ചര്മ്മത്തില്നിന്നഹോ 
ഒല്വിച്ചതാണുഗ്നി ഹോത്രത്തിങ്കല്ച്ചര്മ്മണ്വതീ നദി. ി 
സുവര്ണ്ണുനിഷ"കം വിപ്രര്ക്കായ്ക്ുങ്കി ട്ടേകീടിനാനവന് 
അങ്ജഷ്ക്കു നിഷ് കമങ്ങന്തൂ നിഷ് കമെന്നോതിയപ്പ്പൊഴേ. 6 

അങ്ങദ്ത്യുങ്ങന്ററെന്നു നല്കീ നിഷ്കം നിഷ്കമസംഖ്യൃമേ 
പിന്നെയൊന്നാശ്വസിച്ചിട്ടും നിഷ് കം നല്കീടിനാനവന്. "7 
അല്പം തന്നേനെന്നിവണ്ണം നീഷ്കകോടി കൊടുത്തവന് 
ഒരഹസ്സറില്പ്പരം നല്കും വേറെയാരിത്ര നല്കിടും? 8 

വിപ്രനെറെ കൈയു കാണാഞ്ഞാലെനിക്കതൃന്തസങ്കടം. 
സന്ദേഹമില്ലെന്നു ചൊല്ലി ക്കൊടുത്തു മന്നവന് ധനം. ി 
ആയിരം സ്വര്ണ്ണട്്ടഷഭം! റ പഠ്ത്ുളൊടൊപ്പമേ 
നആൂരററട്ടു പൊന്നുമാണന്നു നിഷ് കമെന്നോതിടുന്നതും. 120 

മ സമൊന്നര നൂററാണ്ടും വിപ്രര്ക്കേകീടിനാനവന് 
അഗ്നിഹോത്രോപകരണം യജേഞാപകരണത്തെയ്യും. 11. 
ഷി കഠംക്കായ ക്കിണ്ടി കുടം താലം പീഠരഃ മങ്ങനേ 
ശയനാസനയാനങ്ങഠം വെണ്മേടകഠം ഗൃഹങ്ങളും 14 

പല വൃക്ഷങ്ങളും നല്കീ പലമാതിരി വിത്തവും 

ധീമാനാം രന്തിദേവന്നായവ പൊന്മയമാകവേ. 313 
അ തിങ്കല്ഗ്ഗാഥ പാടുന്നൂ പഴങ്കഥയറിഞ്ഞവര് 

രനത്തിദേവനൊയാദദി വൃസമൂദ്ധിസ്ഥിതി കണ്ടവര്. 15, 

* “ കണ്ടിട്ടില്ലീവിധം മുമ്പു കുബേരഭവനത്തിലും 
നിറഞ്ഞോരു ധനം പിന്നെയുണ്ടോ മര്ത്തൃഗൃഹങ്ങളില്?"” 15 
വസ്വാകസാരമിതുതാനെന്നാര് വിസ്മയ മാണ്ടവര്. 

3 സ്വര്ണ്ണു്ടഷഭം -സ്വരണ്ണും കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കാള. 2 പീഠരം- 
പദട്വക, 3 വസ്വരകസാരം സ്വര്ണ്ണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതു'. 
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സാംകൃതി ശ്രീരന്തിദേവന്നൊരുനായം പാന്ഥരൊക്കുകില് 16 

കൊളല്ലൂമന്നിരുപത്തോരായിരത്തോളം പശുക്കളെ. 

വിളിച്ചു ചൊല്ലുമിവിടെക്കണ്ഡല.ഞ്ചിതപാകക്ര 17 

കറി ധാരാളമുണ്ടുണ്മിന് മാംസം മുന്തട്ടിലല്പിതും. 

രന്തിദേവന്നെത്രയണ്ടോ സവര്ണ്ണധനമപ്പെൊഴ 38 

അതെല്ലാ ഞദ്ധവരത്തില് ബ്രാഹ്മ ണര്ക്കായ നത്കിന.ന്. 

അവന്്റെറ ഹവും പ്രത്ൃക്ഷം വന്നു വാങ്ങുന്നു ദേവകഠം; 19 

കവ്യം പിതൃക്കളം കാലേ കാമമെല്ലാ ദ്വിജേന്ദ്രരും. 

അവന് ചത്തു സൃഞ്ജയ, നിന് നാലിരട്ടിച്ചു നല്ലവന്. 20 

നിന് പുത്രനെക്കാഠം സുകൃതി പുത്രനെപ്പററി ഴ് കൊലാ 

അയജ്വാറവെയദാതാ൨വെയഭിശ്വൈയത്യതി ചെല്ലി നീ. 21 

68. ഷോഡശരാജകീയം (14) ഭരതന് 

ദുഷ്യന്തപുനായ ഭരതനന്െറ കഥ. 

നാരദന് പഞ്ഞു 

ദുഷ്ൃന്തപുത്രന് ഭരതന് ചത്തെന്നായ് ക്കേയ.പ്പു സഞ്ജയ! 

മനുഷ്യയഠസാദ്ധ്യമാം കര്മ്മം ചെയതു കാട്ടില്ക്കിട: ൨1൨൯. 1 

നഖദംഷട്രാല്ക്കടം മഞ്ഞി ന്നെതിര് സി ംഹ ഞങ ബ്ബലി 

വിര്യം പോക്കീട്ടുക്കില് വലിച്ചിഴച്ചിട്ടങ്ങ കെട്ടി നാ൯, ക് 

ക്രൂരോഗ്രവന്പുലി കളെയടക്കിപ്പാട്ടി ലാക്കിന:ന് 

മനയോലകളം ചേര്ന്നു ധാതു പററിയവററിനേ. 3 

വ്യാളാദിയാം സുപ്രതീ കഗജങ്ങളെയുനങ്ങനേ 

ദംഷ്ട്രയില്പ്പിടി കൂടീട്ട പിന്തി രിപ്പിച്ചടക്കിനാന്. 4 

വലിച്ചിഴച്ചാനുക്കുള്ള കാട്ടപോത്തുകളെ ബ്ബഭ്ധി 

ദൂപ്യസി ംഹങ്ങളെസ്സുംഖ്യയെ ന്യേ ശക്തനട ക്കിനാ൯. ൭ 

ഈക്കേറും സദൃുമരം' ഖഡ ഗമെന്ന നാനാമുഗങ്ങളെ 

കഴുത്തമര്ത്തു കെട്ടി ക്കീ ഴടെക്കിപ്പിന്നെ വിട്ടുതേ. 6 

അവനെസ്റസ്റര്വ്വദമനനെന്നാരാ ക്രിയയാല് ദ്വിജര് 

സത്വഹിംസന ചെയ്യൊല്ലെന്നമ്മ നിര്ത്തീ കുമാരനെ. 7 

നൂറശ്വമേധം യമുനവക്കത്തായ്ച്ചെയ്തെ വി ര്ൃയവാന് 

സരസ്വതിയില് മുന്നൂറു നാന്ൂറാഗ്ലംഗയിങ്കലും . 

അശ്വമേധസഹസ്രത്തെ രാജസൂയശതത്തെയും 

ട്രരിദക്ഷിണമാം മട്ടു വീണ്ടും ചെയ്താന് മഖങ്ങളെ. 

അഗ്നിഷ്യോമാതിമാത്രങ്ങളക്ഥൃവും വിശ്വജിത്തുമേ 

സഹസ്ര വാജപേയകങ്ങഠം സഹസ്രം താന് സുസംവ്ൃതം. നി] 

ശു 

1 സ്ൃമരം - പെരുഞ്ചവരിമാന്. 2 ഖഡ് ശം -കാണ്ടാമുഗം 



1174. അഭി മനൃവധപര്വ്വം 

ചെയ്ത ശാകുന്തളനൃപന് വിത്തം വര്ഷിച്ചു വിപ്രരില് 
കണവന്നങ്ങായിരം പത്മം കൊടുത്തു ഭരതന് ന൬പ൯. 
ശുദ്ധജാംബൂനദസ്വര്ണ്ണമയം കീര്ത്തി പെരുത്തവന് 
റു മാറുണ്ടവനുടെ യൃപം കേവലകാഞ്ചനം. 

വിപ്രരോടൊത്തതിന്ദ്രാദിവാനവന്മാരുയര്ത്തിനാര് 
സര്വ്വരത്നമയക്കോപ്പു കെട്ടിച്ചിടതിഭംഗിയില്. 

പൊന്മയാശ്വങ്ങഠം കൊമ്പന്മാര് ഭതേരൊട്ടകമജാവികം 

ദാസീ ദാസർ ധനം ധാന്യം പാലോലലും പയ്ക്കുഠം കുട്ടികഠം 
ഗ്രാമം ഗൃഹം ക്ഷേത്രതിവ പല സാധനഭേദവും 

കോടി നൂറയൃതം മററും ബ്രാഹ“മണര്ക്കായി നല്കിനാന്. 

ചക്രവര്ത്തിയദീ നാത്മാവരിജിത്തപരാജിത്ന് 
അവന് ചത്തു സൃഞ്ജയ, നിന് നാലിരട്ടിച്ചു നല്ലവന്. 
നിന് പുത്രനെക്കാഠം സുകൃതി പുത്രനെപ്പററി മാഴകൊലാ 

അയജ്വാവെയദാതാവെയഭിശ്വൈതോ്യതി ചൊല്ലി നീ. 

69. ഷോഡശരാജകിയം (15) പൃഥു 

വേന൪െറ പുത്രനായ പൃഥുവി ന്െറ കഥ. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

11 

12 

1 4 

15 

16. 

റ? 

വൈന്യനാം' പ്ൃഥുരാജാവും ചത്തെന്നായക്കേഠംപ്പു സദു 
രാജസുയത്തി ലവനെസ്സ്മാട്ടാക്കീ മഹര്ഷി കരം. [ഞ്ജയ! 

യത്ത്താലോതി പൃഥൃതഃവെന്നു സര്വ്വരെയും പൃഥു 
നമ്മെയെല്ലാം ക്ഷതാല്* കാപ്പോനെന്നാല് ക്ഷത്രിീയനാണവന്. 
വൈന്യര് പഴടഥുവില് നാട്ടാരു രഞ്ജിച്ചിങ്ങനെ ചൊല്കയാല് 
പ്രജാരഞ്ജന കൈക്കൊണ്ട രാജാവായ ത്തീ ര്ന്നിതായവ൯. 3 

ഉഴാതെ വിളയും ഭൂമി വൈന്യന്നോ കാമധേനുവായ” 
ഗോവൊക്കയും കാമധുക്കാം* പുടകം$ തോറുമേ മധു. 
ദര്ഭയൊക്കപ്പെൊന്മയമാം മുദുസ്റപര്ശസുഖാവഹം 
അതിന ചീരമടുത്തും കൊണ്ടതില് നാട്ടാര് കിടന്നുപോല്,. 

സ്വാദും മാദ്പവും പൂണ്ടിട്ടമുതിന്നൊത്ത കായ്കഠംതാന് 
അവര്ക്കാ ഹാരംമന്നില്പാ നിരാഹാരരൊരുത്തരും. 
അരരാഗന്മാര്കഠം സിദ്ധാര്ത്ഥര് മനുഷ്ൃഭയമെന്നിയേ 
യഥേഷ്ടം പാര്ത്തു വൃക്ഷത്തിന് ചുവട്ടില് ഗുഹയിങ്കലും. 

4 

5 

6 

? 

ല് വൈന്ൃയന്- വേനനന്െറ പുത്രന്. 2 പൃഥുതം-വലിപ്പം; ശ്രേഷ്ടത. 

ക്ഷതാല് - ആപത്തില്നീന്നു”. 4 കാമധുക്കു .... ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ 

കറന്നെടുക്കാവുന്നതു“. 5 പുടകംംം താമര, 

3 



ഷോഡശമാജകീയം [൦] 

രാഷ്ട്രം തിരിച്ചിട്ടില്ലന്നു പുരങ്ങളമതേവിധം 
യഥാസുഖം യഥാകാമം നന്മ്യാ വാണിതു നാട്ടുകാര്. ടട 
സദുദ്രയാത്രയിലവന് സ്ുംഭിപ്പിച്ചൂ ജലത്തിനെ 

വഴി നല്കീ മലകളം വന്നില്ലാ ധ്വജഭംഗവം. ഒ 

അവനെശ്രൈലപവ്വക്ഷങ്ങഠം ദേവാസുരനരോരഗര് 

സപ്പര്ഷി രക്ഷോഗന്ധര്വ്വരപ് സര്രസ്ത്രീ ജനങ്ങളും 10 

പിതൃക്കളം സുഖം വാഴു മവനെപ്പാര്ത്തു ചൊല്ലിനാര്: 

* *സ്മ്മാട്ട ന ക്ഷത്രിയന് നീ രാജന് ഗോഘാ പിതാവുമേ; 21 
മഹഠരാജ പ്രഭ ദവാന് ഞങ്ങാംക്കിഷയവരം തരൂ; 

അതിനാല് ഞങ്ങളെന്നെഡ്ക്റും തൃഹ്തിപ്പെട്ട സുഖിച്ചിടാം.”" 32 

ആട്ടേയെന്നാ വൈന്യപദുഥുതാനാജഗവവില്ലുമായ” 

ഘോരാപ്രതിമബാണങ്ങഠം കൈക്കൊണ്ടൂഴി യൊടോതിനംന്: 

"വരൂ വരൂ ഭൂമി, വേഗമിവര്ക്കിഷ്ും കറക്ക നീ 
എന്നാല്ശ ശുഭം നിനക്കെന്നാലിവര്ക്കിഷും കൊടുക്കുക.”” 14 

ഭൂമീ പറഞ്ഞു 
വീര, നീയെന്നെ മകളായ സ്സുങ്കല്ലിച്ചീടവേണമേ! 
ആവാമെന്നേററു പടൃഥുവും ചെയ് തൂ കൃത്യകശേഷവും. 25 
പിന്നെബ'*ഭൂതനി കായ!ങ്ങഠം കറ ഭൂമി യെത്തദാ 
വൃക്ഷങ്ങളവളെച്ചെന്നു കറക്കറനെത്തി മുന്നമേ. 16 

നിനആ വത്സലയായ വത്സന് പാത്രം ദോഗ്ദ്ധാവി2വന്ത്കുറ ടം 

വത്ധനായീ പൂത്ത സാലം പുളി ദോഗ്ദ്ധാവുമായിതേ. 3? 

അററാല് വളര്ച്ചയാം ദഗ്ദ്ധം പഠത്രരാദുംബരം ശ്രദം 
ഉദയം പര്വ്വതം വത്സന് മേരു ദോഗ്ദ്ധാവു വന്മല. 18 

ദുഗാദ്ധം രത്നഷധി കളാം പാത്രമോ പാറയപ്പൊഴേ 

ദോഗ്ദ്ധാവായീടിനാന് ദേവന് ദുഗ്ദ്ധമൂര്ജ്ജസ കരം പ്രിയം. 
മദ്യം കറന്നാരസുരരാമ3പ:ത്രത്തില.പ്പൊഴേ 
കറക്കുവാന് ദ്വി മൂര്ദ്ധാവു വത്സനായീ വിരോചനന്. 20 
കൃഷിയും സസ്ധ്യവും പിന്നെക്കറന്നു മര്ത്ത്യരൂഴിയില് 
വത്സന് സ്വായം ഭഉവമനു കറക്കാന് പൃഥുതന്നെയാം. 1. 

ചുരയ്ക്കുയില് വിഷം ഗോവെക്കറന്നാരന്നു പാമ്പുകഴം 

ധൃതരാഷ'ട്രന് കറക്കുന്നോന് വത്സനായിത്ുതു തക്ഷകന്. കൂ 
വേദം കറന്നി തക്രിഷ്ുകര്മ്മസഹ്ര്ഷി മാര്കളം 
വ്യാഴം കറന്നാന് ഛന്ദസ്സ പാത്രം സോമന് കിടാവുമാം. 23 

മറവങ്ങാമപാത്രത്തില്ക്കറന്നമാരന്നു രാക്ഷസര് 
കറക്കുവറന് വൈയ്മവണന് വത്സനായര് വൃഷദ്ധജന്. കള് 

അീയില് വച്ചു വേവിക്കാത്ത. 



176 അഭി മന്ൃയവധപരവ്വം 

സുഗന്ധം പത്മപാത്രത്തില്ഗ്ഗന്ധര്വ്വാദ്യര കറന്നുതേ 

വത്സ നായ് ചിത്രരഥന് ദോഗ്ദ്ധാ വിശ്വരുചി പ്രഭ. ലി 

സ്വധ രാജാപാത്രത്തില്ക്കറന്നിതു പിതൃക്കുളം 

വത്സന് വൈവസ്വതന് പിന്നെയമന് ദോഗ്ദ്ധാവുമന്തകന്. 26 

കൂട്ടക്കാരിപ്പടിക്കിഷും കറന്നാരന്നു ഭൂമിയെ 

ആ വത്സപാത്രങ്ങഠംവഴിക്കവര് വര്ത്തിപ്പതിപ്പെഠെം. 27 

പല യതങ്ങളം ചെയ് രൂ പൃഥു വൈന്യന് പ്രതാപവാന് 

ഇഷ്ടകാമങ്ങളാല്ബ“ഭൂതജാലസംതൃഹി നല്കിയും 2൫ 

ന്നോര്മന്നന് മന്നിലുള്ള മന്നോരെപ്പൊന്നണിഞ്ഞുതാന്് 

അശ്വമേധമഖത്തിങ്കല് ബ്രാഹ മണര്ക്കായി നത്.കിനാന്. 29 

അറു പത്താറായി രവുമറുന്നൂറും ഗജങ്ങളെ 

പൊന്നിനാല്ച്ചമയിച്ചിട്ട വി പ്രര്ക്കായ* നത്.കി മന്നവന്. 30 

മണി രത്നങ്ങഠം നിറയ്ൃയമീ മന്നിടമശേഷവും 

പൊന്നണിഞ്ഞചരന് പിന്നെ ബ്രാഹ് മണര്ക്കായി നല്കി 
അവന് ചത്തു സൃഞ്ജയ, നിന് നാലിരട്ടിച്ച നല്ലവന്. [നാന് 
നിന് പുത്രനെക്കാഴം സുകൃതി പുത്രനെപ്പററി മാഴ്കെൊലാ 32 

അയജ്വാവെയദാതാവെയഭി ശ്രവൈതോേതി ചൊല്ലി നീ. 

70. ഷോഡശാരാജകീയം (16) പരശുരാമന് 

ജമദഗ്നി പുത്രനായ പരശുരാമന്െറ കഥ. 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

മഹാതപസ്വിയാം രാമന് ശൂരൻ വീരര് വണങ്ങു വോന് 

ജാമദഗ്നൃയന് കീര്ത്തിശാലി തൃപ്തിയാകാതെ ചത്തുപോം. 1 

അവന് ദേല്ലോട്ടു പോയിട്ടില്പൂഴിക്കു സുഖമാക്കുവോന് 
അ തൃത്തമശ്രീ യാര്ന്നിട്ടും വികാരം തട്ടിടാത്തവന്൯. കി 

ക്ഷത്രിയന്മാരച്ചഛനേയും വത്സനേയും പിടിച്ചതില് 

ഒന്നും മിണ്ടാതുടന് കൊന്നാന് തോല്ലയാത്താക്കാര്ത്തവീ ര്ൃയനെ. 3 

ക്ഷതരിയന്മാരെയറുപത്തിനാലയയ മമേറെയും 

ചാക്കിന്നേററവട രക്കൊന്നാ നൊററയ്റ്കൊററഷ്ക്കു വില്പിനാല്. 3 

പതിന്നാലായിരം ബ്രഹ്മദ്വേഷി മന്നരെയായവന് 
പിന്നെ വേറേ കൊന്നു കൊന്ന ദന്തകൂലനെയും രണേ. ൭ 

ആയിരം മുസലംകൊണ്ടു കൊന്ന വാഠംകൊണ്ടുമായിരം 

രൂക്കിക്കൊന്നാനായിരമേ € ഹഹയന്മാരെയാഹവേ. 6 

തേരാനയശ്വങ്ങളമായ'ച്ചത്തു വീണിതു മന്നവർ 

അച്ഛനെ ക്കൊന്ന കോപര്താല്ജജാര ദഗ്ന്യന് വധിച്ചവര്. 7 

11 
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പതിനായിരമേ കൊന്നു രാമന് വെണ്ൺഴുവാലുമേ 

അവര് ചൊല്ലിയ വാക്കൊന്നും സഹിച്ചീ ലപ്പൊഴായവന്. 8൫ 

ഭൃഗുരാമാ, ചൊല്ലു! കെന്നു വിപ്രര് കൂക്കി വിളിക്കയാല് 
കുന്തി കാശ്മീര ദരദ ക്ഷുദ്രമാളവരേയുമേ 9 

അംഗ വംഗ കലിംഗന്മാര് താമുലിപര് വിദേഹകര് 
നിമി മാരെന്നല്പ മററ നാനാമന്നവരേയുമേ 310 

ൂര്ത്തുമൂര്ത്തവ്പെയ്കു കൊന്ന ജാമദഗ്ന്യന് പ്രതാപവാൻ 

കോട നൂറായിരവുമേ മന്നന്മാരെയസംഖ്യമേ. 11 

ഇന്ദ്രഗോപം ചെമ്പരത്തി പ്പവിവററിന് നിറത്തിലായ് 
ചോരപ്രവാഹം ചാടിച്ചു സരസ്സകഠം നിറച്ചവന്. 32 

ദവീപങ്ങ പതിനെട്ടും താന് കീഴടക്കീട്ടു ഭാര്ഗ്ഗവന് 

പല യജ്ഞങ്ങളം ചെയ തൂ ഭൂരി ദക്ഷിണമാംവിധം. 13 

വേദിയെട്ട നളപ്പാട പൊങ്ങി പ്പൊന്കൊണ്ടു തീര്ത്തുമേ 

സര്വ്വരത്നം നി റച്ചിട്ട പതാകാശതമാരന്നുമേ. 14 

ഗ്രാമം കാട്ടം പശ്ുഗണം മററുമുള്ളീദ്ധരിത്രിയെ 

ജാമദഗ്ന്യന് രാമനോടു ദാനം വാങ്ങിച്ചു കശ്യപന്. 10 

പിന്നെ ൯ൂറായിരം പൊന്നുംകോലപ്പണിഞ്ഞ ഗജങ്ങളും 

ദുഷ്ടരില്പാത്ത മട്ടാക്കിശ്ശിഷ്യര് കൂടുന്ന ഭൂമിയും. 16 

അശ്വമേധമഖത്തിങ്കല്ക്കശ്യപന്നേകിനാനവന് 
മൂവേഴുവട്ടം നിക്ഷത്രഃമാക്കിപ്പാര്ത്തട്ടു ഭാര്ഗ്ഗവന്. 17 

നാനായജ്ഞം ചെയ്തു വീരന് ബ്രാഹമണര്ക്കായി നല്കിനഠറന് 
ദ്വി പേഴുള്ളോരവനിയെ മാരീചന് വാങ്ങിയാ ദ്വിജന്. 18 

രാമനോടോതിയെന്നാജ്ഞയക്കൂഴി വിട്ട ഗമിക്ക നീ 
അവന് കശ്യപവാക്കാലേ കടലമ്പെയ്യൊഴിച്ചുടന് 19 

കരയാക്കീടിനാ൯ പിന്നെ ബ്രാഹ“മണാജ് ഞപ്പടിക്കുതാന് 
മഹേന്ദ്രപര്വ്വതത്തി്കല്പ്പാരത്തുകൊണ്ടാനതിന്നുമേല്. 20 

ഏവം നാനാഗുണം ചേരും ഭഗു കീര്ത്തി വി വര്ദ്ധനന് 
ജാമദഗ്ന്യന് കിര്ത്തിശാലി മരിച്ചീടം മഹാദൃതി. 21 

നിന് നാലിരട്ടി നല്ലോന് നിന് പുത്രനെക്കാഠം ശുഭാവഹന് 

അയജ്വാവെയദാതാവെപ്പത്രനെപ്പററി മഠഴ“കെലാ. 42 

ഇവര് നല്ലോര് നാലിരട്ടി നിന്നെക്കറഠം €ദ്രശാലികഠം 
ചത്തുപോയ” നരമശ്രേഷ്ഠര് ചാകമങ്ങനെ സൃഞ്ജയ! കയ 

[ ചെല്ലുക - പോവുക; ഓടുക. 2 നിക്ഷത്രം -.ക്ഷ:ത്രിയന്നാരില്ലാത്തതു”. 



71. ഷോഡശരാജകിയം 

പതിനാറു രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിതം നാരദന് വര്ണ്ണിച്ചതു കേട്ടു” സഞ്ജയ 

ന്െറ പുത്രദ:ഖം ശമിക്കുന്നു. ശാന്തമനസ്കനായ ആ രാജാവിന്െറ പുത്രനെ 
നാദരന് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു. ഈവക കഥകളുദാഹരിച്ച്, അഭിമന്യവധ 
ത്തില് വിരക്തനാകുന്നതു ശരിയള്ലെന്നു ധര്മ്മപുത്രനെ ഉപദേശിച്ചു”, വ്യാ 

സന് അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. 

വ്യാസന് പറഞ്ഞു 

ആയ്യഷ്യം പുണ്യമാഖ്യാനം കേട്ടീ ഷോഡശരാജകം 
ഉരിയ:ടാതെ നൃപതി മരനമാണ്ടിതു സ്ൃഞ്ജയന്. [ 
അമ്മട്ടിരിക്കുമ്പോഴോതീ ഭഗവാന് മുനി നാരദന്: 
"“കേട്ടീലേ ഞാന് ചൊന്നതു നീ ധരിച്ചീലേ മഹാദൃതേ! 2 
അതോ ശുദ്രാപതിയുടെ ചാത്തംപോലിതു പാഴിലോ?”' 

എന്നു ചൊല്പിക്കേട്ട കൂപ്പി ക്കൊണ്ടു സ്യ ഞ്ജയനോതിനാന്: 3 
' “യജ്ഞദാനങ്ങളടയ പൂര്വ്വരാജര്ഷിമാരുടെ 
മഹാമുഖദ്യാഖ്യാനമിതു മഹാബാഹോ, ശ്രവിച്ചതില് 4 
വിസൂഷയത്താല് നീങ്ങി ദുഃഖം വെയിലാലിരുഠംം പോലവേ 
പാപവും വ്ൃഥയം തീര് ചെല്ക ചെയ്യേണ്ടതെന്തു ഞാന്?" 

നാരദന്പ ഞ്ഞു 

ഭാഗ്യം ദുഃഖം തീര്ന്നുവല്ലോ വേണ്ടന്നതു വരിക്ക നീ 
അത്ൊക്കയ്യം വന്നുകൂടം മുഷാവാദികളല്ല നാം. 6 

സ്തൃഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഇതുകൊണ്ണ്ടേ തൃഹ്ൃ പൂണ്ടേന് നീ പ്രസാദിക്കകാരണം 
ഭഗ പന, നീ പ്രസാദിച്ചാലവഖന്നൊന്നില്ല ദര്ലഭം. ? 

നാരദന് പറഞ്ഞു 

പാഴില് ശത്രുക്കഠം കൊന്നോരു പുത്രനെത്തവ നല്കവ൯ 

പ്രോക്ഷിച്ച പശുവെപ്പോലെ നരകപ്പാടു തി ര്ത്തു ഞാന്. 8 

വ്യാസന് പറഞ്ഞു 

പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട നനയന് സ്ൃയഞ്ജയന്നല്ഭതപ്രഭന് 
തെളിഞ്ഞു മുനി നല്കീട്ട നളകൂബരസന്നിഭന്. 9 
പിന്നെപ്പത്രനുമായ”ച്ചേര്ന്നു നന്ദി പുണ്ടിതു മന്നവന് 
ഭൂരി ദക്ഷി ണമാം പുണ്യയജ്ഞം ചെയ്തിതസംഖ്യമേ. 10 

അകൃതാര്ത്ഥന് ഭീതനസന്നാഹമാംപടി കൊന്നവന് 

അയജ്വാവനപതൃന് താനതി നാല്ജ്ജീ വനേകിനാന്,. 21 
ശുരന് വീരന് കൃതാസ്രൂന൯്താന് നാനാശത്രുനടുക്കവന് 

അഭിമന്യൃ ഭടന്മാര്ക്കു നേര്ക്കെതിര്ത്താണു ചത്തതും. 12 
ബ്രഹ്മചര്യം ശ്രുതി പ്രജ്ഞ സ്വിഷ്യയജ്ഞ*മിവററിനാല് 
ക്വട്ടമക്ഷയലോകങ്ങഠം പുക്കാന് നിന്നുടെ നന്ദനന്. 13 

 സ്വിഷ്ടരയജ്ഞം - വേണ്ടപോലെ യജിക്കപ്പെട്ട ഹോമം. 



ഷോഡശരാജകീയം 373 

വിദ്വാന്മാര് പുണ്ൃയകര്മ്മത്താലിച്ചുപ്പൂ സ്വര്ഗ്ഗമെപ്പൊഴും 
എന്നാല് സ്വര്ഗ്ഗം വിട്ടു മന്നു കാംക്ഷിക്കാ സ്വര്ഗ്ഗവാസികഠം. 
എന്നാല്പ്പ്യോര ല്ച്ചത്തു വാനു പുക്കോരര്ജ്ജുനപുത്രനെ 
ഇങ്ങു കൊണ്ടുവരാവല്ലാ മോഹം പററാതെകണ്ടെടോ. 25 

യോഗീന്ദ്രരോ ധ്യാനവി വിക്തബോഥധ-- 
രെന്നല്ല യജ്വാക്കളമപ്രകാരം 
മഹാതപസ്സുള്ളവരും ഗമിക്കു-- 

മക്ഷയ്യലോകത്തി ലണഞ്ഞു പുത്രന്. 16 

മരിച്ചു വേണ്ടും സ്വനിലഷ്ണ്കു വീരന് 

വിളങ്ങവോനാണമുതാത്മരശ"മ1 
ദവി ജേന്ദ്രര വായ്ക്റിച്ചൊരു? ചന്ദ്രമുര്ത്തിയില് 
ചെദന്നാരു സാഭദ്രനെയോഠര്ത്തു മാഴ“കൊലാ. 177 

ഇതറിഞ്ഞിട്ടുറപ്പോടും കൊല്ക ശത്രുക്കളെബ “ഭവാന് 
ജീവിപ്പോരാണു ശോച്യൃന്മാര് വാനു പുക്കവരല്ലെടോ. 18 

ദുഃഖിപ്പവന്നു നൃപതേ, വര്ദ്ധിക്കുമഘമെന്നുതാന് 

എന്നാല്ദുഃഖം ൭ പടിഞ്ഞിട്ടുനന്മഷ്ണ്കുയ” നോക്കണം ബുധന്. 19 

ഹര്ഷം മാനം സുഖപ്രാഫ്ഠിയിവ ചിന്തിക്കണം ബുധന് 
ഇതോര്ക്കാത്തോര്ക്കുതാന് ശോകം,ശോകമേ ശോകമല്പപോല്. 

എന്നറി ഞ്ഞെഴുനേററാലും ശുദ്ധനായ മാഴ”കിടൊല്ല നീ 
കേട്ടല്ലോ മുതൃജന്മം നീ മഹാമുഖ്യതപങ്ങളും. 21 

ഭൂതസാമൃയവുമെന്നല്പ വിഭൂതി ക്കുള്ളിളക്കവും 
സറുഞ്ജയന്െറ മരിച്ചോരു മകനില്ജ്ജീവനിട്ടതും 42 

ഇതറിഞ്ഞു മഹാരാജ, മാഴകൊലാ പോയിടുന്നു ഞാന്. 

ഏവം ചൊല്ലീട്ട ഭഗവാനവിടെത്താന് മറഞ്ഞുതേ. 23 

വാഗീശന് ഭഗവാന് വ്യാസന് കാറററംബരസന്നി ഭന് 
യൃധിഷ്യി രന്നൊരാശ്വാസമേകിദ്ധീമാന് ഗമിച്ച്തില് 24 

പൂര്വ്വമന്നവര് ദേധവേന്ദ്രപ്രതിമാജസ്സ്ിയന്നവര 

ന്യായോപാര്ജ്ജിതവിത്തന്മാര് ചെയ്ത യജ് ഞര്ദ്ധി കേട്ടതില് 

മനസ്സകൊണ്ട പൂജിച്ചു മാലകന്നേററു ധര്മ്മജന് 
ചിന്തിച്ചു ദീനനായ് വീണ്ടു” “ മെന്തോതും പാര്ത്ഥനോട 

ഞാന്?" 

ന്നി തത്തു 

1 അമുതാത്മരശ മി _ അനശ്വരമായ തേജസ്സി നോടുകൂടി. 2 പായ്പി 

ക്ലയൊരു -.- അ ഭി മതമായ. 



പ്രതിജ”ഞാപര്വ്വം 

72. അര്ജ-ജുനകോപം 

അന്നത്തെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു” കൂടാരത്തിലേക്കു മടങ്ങിയ അര്ജ്ജുനന് ദുര്. 

ന്നമിത്തങ്ങാം കണ്ടു വ്ൃസനിക്കുന്നു. കൂടാരം നിര്ജ്ജീവമായിക്കണ്ട് അമ്പ 
രക്കുന്നു. അഭിമന്യവധ വാര്ത്ത കേട്ടു മുക്തകണ്ണം വിലപിക്കുന്നു. ഒടുവില് 

അത്യന്തം ക്രുദ്ധനാകുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഘോരം ജീ വി കഠം ചത്തററിട്ടന്നത്തെപ്പകല് തീര്ന്നതില് 
അര്ക്കനങ്ങസ്തമിച്ചിട്ട സസ്ധ്യാകാലവുമായതില് 1 

സൈനൃങ്ങഠം കൈനിലകളില്പ്പുക്കാറേ ഭരര ര്ഷഭ! 
ദിവ്യാസ്ത്രം കൊണ്ട സംശഎകാഘം കൊന്നു കപിദ്ധ്വജന്. ി 

ജൈത്രമാം തേരിനാല് ജിഷ“ണ ശിബിരത്തേക്കു യാത്രയായ” 
പോകുമ്പോഠാംത്തൊണ്ടെയി ടറിക്കൊണ്ട കണ്ണനൊടോതി നാന്: 

'* എന്തെന് കരഠം പിട്റ്ൂന്നൂ വാക്കു മുട്ടുന്ന കേശവ! 
അനിഷ്ടമുണ്ടു സൂചിപ്പു തളരുന്നുണ്ടു ദേഹവും. കട 

അനിഷ്ടമെന്്റ ഹൃദയം വിട്ട പോകുന്നതില്ലിഹ 
മന്നിലെല്ലാടമതൃഗ്രോല്പ്പാതം' നല്കുന്നു മേ ഭയം. ി 

അതാതിടം പലതരം കാണുന്നുണ്ടഘസൂചകം 
സമാ മ്ൃനെന്െറ ഗുരുവാം നൃപന്നു സുഖമല്പയോ'' € 

വാസു ദേവന് പറഞ്ഞു 

സാമാത്ൃനാം നിന്നണ്ണന്നു സുഖമായ" ത്തന്നെ വന്നിടും 
വ്ൃസനിക്കേണ്ട മറെറന്തോ ചെറുതാം കഷ്ടമായ വരാം. 7 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സന്ധ്യാവന്ദനവും ചെയ്ത വീരര് വീരക്ഷയാന്തരേഃ 
യുദ്ധക്കഥയുമായത്തേരില്ക്കേറിപ്പിന്നീട യാത്രയായ്, ൫ 

പ്രീതിയയം ശോഭയും കെട്ട ശിബിരത്തിങ്കലെത്തിനാര് 

അസാദ്ധ്യകര്മ്മം ചെയ്തിട്ട പഠര്ത്ഥനും വാസുദേവനും. 9 

ആകാരം കെട്ട? ശിബിരം കണ്ടു ശത്രുനിഷൂദനന് 

അസ്വസ്ഥചിത്തനായിട്ട കണ്ണനോടോതിയര്ജ് ജൂനന്: 30 

1 അത്ൃഗ്രോല് പാതം വളരെ ഭയജംരമായ ദുര്ന്നിമിത്തങ്ങഠം. 9 വീര 

ക്ഷ യറന്തര വീരന്മാരെ നശിപ്പിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചു. 3 ആകാരംകെട്ട 
ടം നിര്ജ്ജീവമായ, 



അര്ജജൂനകോപം 18 

* ” മംഗല്യരൂര്യഘോഷങ്ങഠം കേഠക്കുന്നില്ലാ ജനാ8ന! 
ശംഖാഡംബരവന്ഭേര' ഘോഷത്തോടിടചേര്ന്നിഹ. 11 

വീണവായന കോപ്പപീലാ ശമ്യാതാള!സ്വനത്തൊടും 

മംഗലപ്പാട്ട പാടീടുന്നി ല്ലല്ലോ പഠനങ്ങളും 142 

൭നോജ്ഞസ്മുതി പാഠങ്ങളൊത്തെന് സൈന്യത്തില് വന്ദികഴം 
എന്നെക്കണ്ടിട്ട യോധന്മാര് മാറ തല താഴ് ത്തിയോര്. 19 

മുന്മട്ടതാന് ചെയ്ത കര്മ്മമെന്നോടോതുന്നതില്ലിവര് 
എന് ട്രാതാക്കഠംക്കു ശുഭമല്പല്പി മാധവ, സാമ്പതം? 14 

സ്വജനവ്യാകലം കണ്ടു തെളിയയന്നില്ല മന്മനം 
പാഞ്ചാലനും വിടരാടന്നുമതേമാതിരി മാനദ! 15 

സാമഗ്ര്യമല്പലി3 മുററുമെന്െറ യോധര്ക്കുമച്ൃത! 

ഹൃഷ്ടനായിട്ട സാഭദ്രന് തമ്പിമാരോടട ചേര്ന്നവന് 16 
യുദ്ധം ചെയ്തുവരുന്നെന്നെയെതിരേല്ലീല സസ്മിതം.'' 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നു ചൊല്ലി ക്കൊണ്ടു തന്െറ ശിബിരത്തില്ക്കടന്നവര് 
അസ്വസ്ഥരായ ബുദ്ധി കെട്ടു കണ്ടു പഠണ്ഡവരെത്തദാ. 27 
സോദരാത്മജരെക്കണ്ട മനം മങ്ങിക്കപിദ്ധജന് 
സാഭദ്രനെക്കണ്ടി ടാഞ്ഞു പറഞ്ഞാനുടനിങ്ങനെ; 18 

* “മുഖപ്രസാദം കാണുന്നതില്ല നിങ്ങഠം ക്കൊരാഠംക്കുമേ 

അഭി മനയവി നെക്കാണ്മീലാദരിപ്പീല നിങ്ങഠം മാം. 19 
കക്രവൃഹം ദ്രോണര് കെട്ടിയെന്നതും കേട്ടിരിപ്പു ഞാന് 
സഭദ്രനുണ്ണിവിട്ടാരും പിളര്ക്കില്പതു നിങ്ങളില്. 20 

വൃഹത്തില്നിന്നു പോന്നീ ടാനവന്നോതീട്ടുമില്പ ഞാന്. 
നിങ്ങളാക്കുട്ടി യെശ്ശൂത്രുവൃഹത്തിങ്കല്ക്കടത്തിയോ? 21 

വൃഹം പിളര്ന്ന വില്പാളിവീരനെപ്പല വൈരികഠം 

കൊന്നതില്ലല്പി യുദ്ധത്തി ലാസ്സഭദ്രാകുമാരനെ? കള് 

കലയില്പ്പെററ സിംഹാഭന് ലോഹിതാക്ഷന് മഹാളജന് 
ഇന്ദ്രാദനവനെച്ചൊല്വിന് യുദ്ധത്തിങ്കല് വധിച്ചിതോ? 3 
സുഭദ്യ്ക്കിഷുസുതനെ ദ്രപദിക്കും മുകുന്ദനും 

അമ്മയ്ക്കും പ്രിയനെക്കൊന്നതാരുവാന് കാലചോദിതന്? 24 

വൃഷ“ണി വീരന് മഹാത്മാവാം കൃഷ്ണനും തുലയയനായവന്൯ 
വിക്രമ്രുതിമാഹാത്മൃശാലി പേരില് മരിച്ചിതോ? 2൭ 
ഖാര്ഷ്ണേയീ വത്സലന് ശൂരന് ഞാന് ലാളിച്ചു വളര്ത്തവന് 
അവന്കാണാതെയായ് പോയാല്പ്പോകുമേകാലനൂര്ക്കു ഞാന് 

31 ശമ്യാതാളം -- കൈകൊണ്ടു പിടിക്കുന്ന താളം. 2 പഠനം-.സ്തൃതിരൂ 

ആഞ്ഞ ലുമ്ള പാട്ടകഠം. 3 സാധഗ്രയമല്പല്പി --കുറവൊന്നുമില്ലല്ലോ. 4 വര 
തതി -.വൃഡ്ലികലത്തില് ജനിച്ചവഠം; സുഭദ്ര. 
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മിനുക്കുനുക്കൂന്തലേന്തും ബാലന് ബാലമുഗേക്ഷണന് 
മര്േതേഭവിക്രമന് ബാലസാചം പോലെ വളര്ന്നവന്, ൧ 
ചിരിച്ചുരച്ചിടം ശാന്തന് ശുരച്ചൊല്ലടി നില്പവവന് 
അബാലവീര്യന് ബാല്യത്തില് പ്രിയം ചെയ “വോനമത്സരന്, 
മഹോത്സാഹ൯ മഹാവിര്യന് ദീര്ഗ'"ഘപങ്കജലോചനന് 
ഭക്താനുകമ്പിയാം ദാന്തന് നീചസംസര്ഗ്ലമററവന്, 29 

കൃതജ്ഞന് ജ“ഞാനമൊത്തുള്ളോന് കൃതാസ്ര്രനൊഴിയാത്തവ൯! 
നിത്യം യുദ്ധപ്രിയന് പാരം ശത്രുക്കഠംക്കു ഭയങ്കരന്. 30 

തന്നാഠംക്കാര്ക്കു ഹിതം ചെയ”വോനച്ചുന്മാര്ക്കു ജയോദ്ൃത൯മ 
മുന്പില്ക്കടന്നെയ്കിടാത്തോന് പോരില്സ്സ്റംഭ്ൂരമമററവന്, 831 

പുത്രന് കാണാതെയായ് പ്പേംയാല് പോകുമേ കാലനൂര്ക്കു 
തേരാളികളെയെണ്ണുമ്പോടം മഹറരഥത നേടിയോന് [ഞാന്; 
എന് മുക്കാല്ഗ്ഗുണവാന് പോരില് ചെറുപ്രായം മഹാളജന് 

പ്രദ്യമ നന്നും പ്രിയന് നിത്യം കേശവന്നുമെനിക്കുമേ 33 

പുത്രന് കാണാതെയായപ്പോയാല് പോകമേ കാലനൂര്ക്കു 
നന്മൂക്കു, നെററി, നല്ലണ്ണു, പുരികം ചുണ്ടു, പല്ലമായ് [ഞാന് 
ആ മുഖം കണ്ടിടാതായാലെന്ുള്ളിന്നെത്തു ശാന്തിയാം? 
തന്ത്രീസ്വനം പോലെ സുഖം കയില്നാദമനോഹരം 96 
അവന്െറ ശബദം കേയംക്കാഞ്ഞാലെന്നുള്ളി ന്നെന്തു ശാന്തിയാം 
അതുല്യമല്ലോ തദ്രൂപം വാനവര്ക്കും സുദദര്ല്പഭം. 36 

ആ വീരരൂപം കാണാഞ്ഞാലെനള്ളിന്നെന്തു ശാന്തിയാം? 
അഭിവാദ്ൃത്തിലും ദക്ഷന് താതര്ചൊല്ലടി നില്പവന് യ് 

അവന് കാണാതെയായപ്പോയാലെന്നുള്ളിന്നെന്തു ശാന്തിയാം? 
സുകുമാരന് വീരനെന്നും നന്യെത്ത കയറേണ്ടവന്൯ 38 

അനാഥനായ ക്കിടക്കുന്നോ നാഥഖാന്മാരിലുത്തമന്? 

കിടക്കുമ്പോളപാസിപ്പു മുന്നം സുന്ദരനാരികടം 9 

ഉടല് ചിന്നിക്കിടപ്പേംനെച്ചുഴലുന്നൂ ശിവാഃ കലം. 

ഉറങ്ങിയാല് മുന്പുണര് ത്തും സൂതമാഗധവന്ദികഠം 40 

ഇന്നുണര്ത്തുന്നിതവറൊെയാര്ക്കും ചെന്നാഴ്ത്ുളെന്നിതോ? 

ഛത്രച്ചായയില് നിള്ലേ;ണ്ടുമവന്െറ ശുഭമാംമുഖം ക 

പടയില്പ്പപൊടി യേററി പ്പോഠംക്കിടന്നീ ടുന്നുറ൨െ ന്നതോ? 

അയ്യയ്യോ! മകനേ, പുത്രക്കാഴ്ചയില്ത്തൃഫ്ലിയെന്നിയേ 42 

നിര്ഭാഗ്യനാം ഞാനിരിക്കേ നിന്നെക്കാല൯ കുവര്ന്നിതോ? 
ആസ്സറംയമനി 4 യിന്നെന്നാല്പ്പുണ്യവാന്മാര്ക്കൊരാശ്രയം 458 

1 ഒഴിയാത്തവന് .. യുദ്ധത്തില് പിന്തിരിയാത്തവന്. 2 ജയോദ്ൃതന്. 
ച. ജയിക്കാന് ഒരു ങ്ങിയവന്. 3 ശിവാംംപെണ്കുറുക്കന്, 4 സംയമനി..ം 
പുണ്യംചെയ്ത ആളുകഠം പോകുന്ന യമരാജധാനി. 



അര്ജ്ജൂനകോപം 383 

സ്വാതജസ്സാല്ത്തെളി ഞ്ഞിന്നു നിന്നാല് ശ്ലാഭിച്ചിടും ദ്ദഡ്ഥം 
നല്പ്രിയാതിഥിയാം നിന്നെ യമനും ജലനാഥനും ൫4 

ദേവേന്ദ്രനും ധനദനും കണ്ടര്ച്ചി ക്കുമഭീരുവെ. 

ഈവണ്ണം പലതും കേണു കപ്പല് പോയ വണിക്പടി 45 

൭ുഃഖമുഠംക്കൊണ്ട ചോദിച്ചു ധര്മ്മരാജനൊടിങ്ങനെ: 

* ശത്രുക്കളെസ്സംഹരിച്ചിട്ടായവന് കുരുനന്ദന! 36 

നമേന്ദ്രരോടെതിര്ത്തേററു ദേവലോകം ഗമിച്ചിതോ? 

കിണഞ്ഞുര്വ്വീശര് പലരുമണഞ്ഞേ ററീടമായവന് 7 

നിസ്സഹായന് സഹായത്തിന്നെന്നെയോര്ത്തിതു നിശ്ചയം. 

കര്ണ്ണദ്രോണകൃപാദ്യന്മാര് കൂര്ത്തവ്പെയ്യാര്ത്തനായവന് 48 

നാനാലിംഗോഗ്രബാണങ്ങളേറെറ൯ണ്ണി കുഴങ്ങിയോന്൯ 
ഇങ്ങെനിക്കു തുണന്ക്കുച്ചുനെന്നേവം വീണ്ടുമായവ൯ 49 

വിലപിക്കുംവിധാ ക്രൂരര്വ” ഴത്തിയെന്നോരത്തിടുന്നു ഞാന്. 
അതാവില്ലെന്മകന് പിന്നെ കൃഷ്ണന്െറ ഭഗിനീസുതനന്൯ 50 

സുഭദ്രയില്പ്പിറന്നോനീ ദീ നവാക്കു പറഞ്ഞിടാ. 
വജ്ൂസാരമയംതന്നെയാണെന്െറ കരം നിശ്ചയം ൭1 
രക്താക്ഷന് ദീര്ഗ“ഘളജനെക്കാണാഞ്ഞും തകരായ “കയാല്. 
ബാലനില് ക്രൂരര് വില്ലന്മാര് മര്മ്മം കീറും ശരങ്ങളെ 52 

കൃഷ്ണസ്വസ്രീയ'നാമെന്െറ പുത്രന്മേലെയ്യതെങ്ങനെ? 

അദീനാത്മാവെന്നെ നിത്ൃമഭി വാദ്യം കഴിക്കുമേ 53 

ശത്രുക്കളെ ക്കൊന്നു വന്നാല്, കണ്ടില്പിന്നവനെന്നിതോ? 
അവന് നൂനം ചോരയണിഞ്ഞുഴിതന്നില്ക്കിടക്കയാം 54 

മെയ്യാല് ഭൂമി ക്കാഭ നല്കിപ്പതിച്ചര്ക്കന് കന്നക്കിനെ. 
സുഭദ്രയെപ്പാര്ത്തു കേഴ പേന് പീ ന്മാറാതുള്ള പുത്രനെ ൭൭ 

പോരില്ക്കൊന്നെന്നു കേട്ടി ണ്ടല്പുണ്ടായവഠം മരിക്കുമേ. 

അഭിമനൃവിനെക്കാണാഞ്ഞെന്തെന്നോടവളോതുമോ? 6 

ദഃഖം പുണ്ടാ ദ്രപദി യയമവരോടെനത്ത ചൊല്ലുവന്? 

വഭൂസാരമയംതന്നെയെന്നുള്ളം പുത്രഭാര്യയെ 4 

കേണു കണ്ടിട്ടുമേ നൂറഠായിരമായ'ത്തകരായ “കിലോ. 

ദൂപ്ൃരധം കൌരവരുടെ സിംഹനാദം ശ്രവിച്ചു ഞാന് ൭൫ 

യൃയയത്സു വിരരെബ്ഭര്ത്സിപ്പതം കേട്ടിതു മാധവന് . 

“ബീഭത്സുവോട$ പററാഞ്ഞു ബാലനെക്കൊന്നു വിീരരേ! 9) 

മോദിക്കു ന്നോ ധര്മ്മ ഹനര്? കാണാം പാര്ത്ഥറെറ ശക്തിയെ. 
പോരില് കൃഷ്ണാര്ജജുനന്മാര്ക്കു വിപ്രിയം ചെയ് തുവെച്ചുമേ 
സിംഹം പോലലറുന്നെത്തേ ശോകകാലത്തുമിങ്ങനെ? 

൫ കൃഷ്ണസ്വസ്രീയന്. കൃഷ്ണന്െറ സഹോദരീ പുത്രന്. 2 യുയുത്സുട.ധൃത 

ജാഷ്ടര്ക്കു വൈശ്യസ്ത്രീയില് ജനിച്ച പൂുത്ര൯. 



194. പ്ര മിജ്ഞാപര്വ്വം 

പാപകര്മ്മത്തിന്െറ ഫലമുടന് നിങ്ങഠക്കു വന്നിടും 9) 

ഘോരാധരമ്മം ചെയ്തുവെന്നാല് ഫലം കാണാതിരിക്കുമോ?” 

അവരോടിത്തരം ചൊല്ലി വൈശ്യയാപുത്രന് മഹാരതി 62 

കോപപദുഃഖങഞ്ങളഠംക്കൊണ്ടു ശസ്്രം കൈവിട്ടു മണ്ടി നാന്. 
പോരില് കൃഷ്ണം ഭവാനെന്നോടിതെന്തേ ചൊല്പിടാഞ്ഞതും?63 
അപ്പ്യൊഴേ ചുട്ടെരിച്ചേനേ ഞാനാ ക്രൂരരഥിവ്രജം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പുത്രശോകാര്ത്തനായദ്ധ്യാനം പൂണ്ടു കണ്ണീ രൊലിച്ചഹോ 
പുത്രാധിയാണ്ടര്ജ്ജുനനെപ്പിടിച്ചും കൊണ്ട മാധവന് 64 

അരുതെന്നാന് വാസുദേവന് തീവ്രശോകാര്ത്തനോടുടന്. 

* ഒഴി ക്കാതുള്ളശൂരന്മാര്ക്കടച്ചിതൊരു മാര്ഗ്ഗമാം; 65 

ക്ഷത്രിയര്ക്കു വിശേഷ ച്ചുമവര് യുദ്ധോപജിീവി കയം. 

പിനതിരിക്കാതെ പൊരുതും ശുരന്മാര്ക്കിതുതന്നെയാം 66 

ധര്മ്മശാസ്്രൂജ“ഞ൪ കല്ലിച്ച മാര്ഗ്ഗം ഹേ! ബുദ്ധി മത്തമ! 
പിന്മാറാതുള്ള ശൂരന്മാര് പോരില്ച്ചാകെന്നതും ദ്ൂഡം; 67 

പുണൃലോകങ്ങള് ല്പ്പുക്കി തഭിമനയുവസംശയം. 
ഇതല്ലോോ സര്വ്വവിരര്ക്കും കാംക്ഷിതം ഭരതര്ഷഭ! 68 

പോരില് നേരിട്ട മരണം നേടുകെന്നതു മാനദ! 
അവന് പോരില്ക്കൊന്നു വീരശക്തരാജകുമാരരെ 69 

പോരില് നേരിട്ടേററു വീരര് കാംക്ഷിക്കും വൃത്തി നേടിനാന്, 

മാഴ൦കൊല്പലാ പുരുഷവ്യാ।ഘ, പണ്ടുള്ളോന്നിതു ശാശ്വതം 070 

ധര്മ്മകാരോക്തമാം ധര്മ്മം ക്ഷത്രിയര്ക്കടരില് ക്ഷയം. 

ഈ നിന് ട്രാതാക്കളൊക്കേയും ദീനരായ് ഭരതോത്തമ! 71 

നീ മാഴ് കയാല് മന്നവരും സുഹൃത്തുക്കളമങ്ങനെ. 

ഇവരെസ്സാമവാക്കാലങ്ങാശവസിപ്പിക്ക മാനദ! ക 

അറിയേണ്ടതറി ഞ്ഞോന് നീ വൃസനിക്കാതിരിക്കണം. ”" 
എന്നാശ്ചര്ൃയകരം കൃഷ്ണ നാശ്വസിപ്പിച്ച ഫല്ഗുനന് [2 

ചൊല്ലിനാന് തൊണ്ടയിടറും ഭ്രാതാക്കന്മാരൊടര്ജ്ജുനന് 
ആദ്ദീര്ഗ'ഘബാഹു നൃപതേ ദീര്ഗ'്ഘപങ്കജലോചനന്: 74 

** അഭിമനൃ മരിച്ചോരു വൃത്താന്തം കേഴംക്കണം മമ 
ആന തേര് കുതിരക്കൂട്ടമൊത്തുടപ്പതു കാണുവിന്. 5 

കൂട്ടത്തോടെന്പുത്രനുടെ ശത്രുക്കളെ രണത്തില് ഞാന് 

ശസ്്രപാഠാണര് കളസ്്രൂജ് ഞര നിങ്ങഠം നില്ലുമ്പൊഴകങ്ങനെ. 76 

സാഭദ്രന് വജ്കി ഷോടേററുവെന്നാലും ചത്തിടുന്നതും 
എന്െറ പുത്രനെ രക്ഷിപ്പാന് പാണ്ഡു പാഞ്ചാലരാരുകേ, 7 

3 ഒഴിക്കാതുള്ള യുദ്ധത്തില് പിന്തിരിയാത്ത. 2 ക്ഷയം --നാശം; മരണം 
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ശക്തരല്ലെന്നറി ഞ്ഞെങ്കില്പാലിക്കാമായിരുന്നു ഞാന്. 

നിങ്ങഠം തേരില്ലേറിയമ്പു വര്ഷിച്ചും കൊണ്ട നില്ലൃവേ 7 
ധിക്കരിച്ചെങ്ങനേ കൊ ശത്രുക്കളഭിമന്യവെ? 

ഇല്ലാ നിങ്ങഠംക്കൊരാണത്തം, നി ങ്ങഠംക്കില്പാ പരാക്രമം, 79 

അഭി മൃവിനേ നിങ്ങഠം നോക്കിനില്ലേ വധിക്കയാല്. 
ഞാനെന്നെത്തന്നെ ഗര്ഹിപ്പേന്, ബലം കെട്ടോരു നിങ്ങളെ 90 

ഉറപ്പു കെട്ടുള്ള ഭീരുക്കളെയേല്ലിച്ചു പോകയാല്. 
നിങ്ങഠംക്കു മോടിക്കാണെന്നോ ചട്ട ശസ്്രായയധങ്ങളും 81 

സദസ്സ്റില് വാക്കു,മി ങ്ങെന്്ററ പുത്രനെക്കാത്തിടാക” കയാല്". 

എന്നു ചൊല്പിക്കൈയില് വില്ലും വാളമായ* നിന്നിടുമ്പൊഴേ 

നേരിര്ട്ടജ”ജുനനേ നോക്കാന് പോലുമായീ ലൊരുത്തനും, 
അവനന്തകനെപ്പോലെ ചൊടിച്ചു നെടുവീര്പ്പുമായ” 83 

പുത്രശോകംകൊണ്ടെരിഞ്ഞു കണ്ണുനീര് വാര്ത്തു നില്ലയവേ, 

മിണ്ടാനെന്നല്ല നോക്കാനും പററിലിഷുര്ക്കു പാത്ഥനെ 84 
കണ്ണന്നുമണ്ണനാം പാണ്ഡുപുത്രന്നും മാത്രമെന്നിയേ. 

എല്പാക്കാര്യത്തിലുമവരരജ ജൂനന്നുള്ള ചേര്ന്നവര് 85 

ബഹുമാനത്തി നാല് സ്നേഹത്താലും ചൊല്പാമവര്ക്കിതില്. 
പിന്നെപ്പുത്രാര്ത്തി പുണ്ടിണ്ടലാണ്ടെ തണ്ടാര്ദളാക്ഷനെ 
ചൊടിച്ചപാര്ത്ഥനെപ്പ്ാര്ത്തു പാര്ത്ഥിവന് ചൊല്പിയിങ്ങഒന. 

73. അര്ജജുനപ്രതിജഞ 

അര്ജ്ജുനന് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചു”, ധര്മ്മപുത്രന് അഭിമന്യൃവി 
ന്െറ വധപവ്ൃത്താന്തം വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞൂ കേയ്പിക്കുന്നു. പിഠറേറദിവസം 

സൂര്യന് അസ്തമാക്കുന്നതിനു മുന്പു് ജയദ്രഥനെ വധിക്കുമെന്നും അര്ജ്ജുനന് 
ശപഥം ചെയ്യുന്നു. 

ആൂധിഡ്യിരന് പറഞ്ഞു 

സംശപ്പ്കവധത്തിന്നു നീ പോയാറേ മഫഹാളജ! 
എന്നെപ്പിടിക്കാനാചാര്ൃയന് പ്രയത്നം കെ.ഷ്ണ്തിതേററവും. [ 

വ്യൂഹം ചേര്ത്താ ദ്രോണരോടു ചുററും ചെന്നേററു ഞങ്ങളും 
കണഞ്ഞെ തിര്ക്കെത്തേര്കൂട്ടിയെതിര്വൃയൂഹം ചമച്ചുതാന്. ക 

ചലരൊന്തിച്ചെന്്െറ രക്ഷകെ.യ്ക്ു ചെന്നേലുവോനവന്. 
കൂത്തുമൂരത്ത ശരം തൂകിയര്ദ്ദിപ്പിച്ചിതു ഞങ്ങളെ. പ് 

ദ്ദോണന്െററ പീഡ ദയറേറതുധായീലാ ദ്രോണസേനയെ 
പോറില് നേരിട്ട നോക്കാനും, പിളര്ക്കാന് പിന്നെയെന്തു 

ങ്ങളെല്ലാം വി രൃമുള്ളോരുണ്ണി സരഭദ്രനോടുടന് [വാന് 
പാഞ്ഞി ' തുണ്ണീ നീ വ്യൂഹം പിളര്ന്നീടുകുടന് പ്രഭോ” 5 
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അവന് ഞങ്ങാം പറഞ്ഞിട്ടു നല്ല ശവം പോലെ വീരൃയവാന് 

അസഹൃമാകമാബ “ഭാരം താങ്ങുവാനങ്ങൊരുങ്ങിനാന്. 6 

വീര്യവും നീ കൊടുത്തസ്ര്രോപദേശവുമിയന്നവന് 

ആബ്ദുലത്തില്ക്കേറി ബാലന് കടലില് ഗരുഡന്പടി. റ് 

പിന്തുടര്ന ഞങ്ങളമാസ്സ്റത്വ തീ പുത്രവീരനെ 

വൃൂഹത്തി ലായവന് കേറ്റം വഴി കേറാന് മുതിര്ന്നവര്. 8 

അപ്പോഠംബഭൂപന് സൈന്ധവകന് ക്ഷ ,ദ്രനുണ്ണീ, ജയദ്രഥന് 

രുദ്രനന്െറ വരദാനത്താല്ത്തടുത്തു ഹന്ത ഞങ്ങളെ. 9 

പിന്നെ ദ്രോണന് കൃപന് കര്ണ്ണന് ദ്രണി ശല്യനുമങ്ങനെ 

കൃതവര്മ്മാവെന്നാറുപേര് സാഈഭദ്രനെ വളഞ്ഞുതേ. 10 

ആ മ ഹാരഥര് യുദ്ധത്തില് വളഞ്ഞിട്ടാക്കുമാരനെ 

പരം ശക്തിയൊടേല്ലുമ്പോഠംപ്പലര് തേര് പോക്കി വിട്ടുതേ. 11 

അവര് തേര് പോക്കി വിട്ടോനെപ്പിന്നെ ദുശ്ശാസനാത്മജന് 

പരം സംശയമാപ്പെട്ടം ദിഷ്യാന്ത*ത്തോണിടിണക്കിനാന്. 12 

അവന് തേരാനയാളശ്വനിര കൊന്നിതസംഖ്യമേ 

എണ്ണായിരം തേരുകളും തൊള്ളായിരമി ഭങ്ങളം 13 

രണ്ടായിരം രാജപുത്രന്മാരെയ്യും മററസംഖ്യവും 

ബൃഹല്ബലക്ഷിതിപതിതന്നെയും വാനു കേററി നാന്. 14 

പിന്നെപ്പരമധര്മ്മിഷ്ഠന് ദിഷ്യാന്തത്തിലണഞ്ഞു പോയ് 

ഇത്രമാത്രം താന് നടന ഞങ്ങഠംക്കിന്നാര്ത്തിവര്ദ്ധനം. 10 

ഇമ്മട്ടാപ്പുരുഷവ്യാ।ഘന് വെണ്മയില് സ്വര്ഗ്ഗമെത്തിനാന്. 

ധര്മ്മരാജന് പറഞ്ഞോരി വാക്കു കേട്ടടനര്ജ്ജൂനന് 6 

അയ്യോയെന്മകനേയെന്നു വീര്ത്തു മോഹിച്ചു വീണുപോയ്. 

മുഖം വാടിട്ടേ വനുമാദ്ധനഞ്ജ ഖന ചുററുമായ് ട് 

കണ്ണൂടയ്ക്കാതി ണ്ടചാണ്ടെ നോക്കി നിന പരസ്സുരം. 

ഉടന ബോധമുണ്ടായി ക്രോധം മൂത്ത ന്ദ്രനനദനന് 15 

വിറച്ചു പനിവന്നോണം നെടുവീര്പ്പിട്ട വീണ്ടമേ 

കൈകൊണ്ടു കൈ ഞെരിച്ചേററം വീര്ത്തുടന് സാശ്രുനേത്ൂരനായ് 39 

ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ നോക്കി ക്കൊണ്ടോതി നാന് പിന്നെയിങ്ങനെ. 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

സത്യം ചെയുന്നു, കൊന്നേക്കാം ജയദ്രഥനെ നാളെ ഞാ൯, 20 

ചാക്ക പേടിച്ചവന് ധാരത്തരാഷ് ട്രരെക്കൈവിടായ്കിലോ 
നമ്മെയോ ശരണ കൃഷ്ണ സ്വാമിയേയോ ഭവാനെയോ 24 
അണയാഞ്ഞാല് പ്രഭോ, കൊല്ലും ജയദ്രഥനെ നാളെ ഞാന്. 
ധാരത്തരാഷ”ഴേഷകരനെയെന്നിഷ്ടം വിട്ട ദഷ്ൃയനെ മ 

ല്: ദിഷ്ടാന്തം വിധി. 
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ബാല.ഹിംസകനെക്കൊല് വേന ജയദ്രഥനെ നാളെ ഞാന്. 
അവനെക്കാക്കുവാനെന്നോടാരെല്ലാം വന്നെതിര്ക്കുമോം ക് 

ദ്രോണനോ കൃപനോ ഞാനമ്പെഷ്ണായവരെ മൂടടവന്. 
പുരുഷര്ഷഭരേ, പോരിലിതു ഞാന് ചെയ്തിടായ൦കിലോ, 24 
പുണൃവാന്മാര്ക്കുള്ള ലോകം പുകേണ്ടാ ശൂരമുഖ്യരേ! 
മാതൃഘ”നന്മാര്ക്കുള്ള ലോകം പി തൃഘ”നര്ക്കുള്ള ലോകവും 25 
ഗുരുദാരരതന്മാര്ക്കുമേഷണി ക്കാര്ക്കുമുള്ളതും 
സാദ്ധവസൂയക്കാര്ക്കുമന്യദൂഷകന്മാര്ക്കുമുള്ളതും 26 

നിധി കട്ടേള്ക്കുമവ്വണ്ണം വിശ്വാസഘ “നര്ക്കുമുള്ളതും 
പുണര്ന്ന പെണ്ണിനേ നിന്ദിച്ചയശസ്വികഠം കൊഠംവതും 47 

ബ്രഹ”മഘ നര്ക്കുള്ളതും ഗോഘ നന്മാര്ക്കു കിട്ടന്ന ലോകവും 

യവാന്നം പായസം ശാകംകൃസരം മറുമങ്ങനേ 28 

സംയാവാ! പുപമാംസങ്ങഠം പാഴ്തിന്മോര്ക്കു?ള്ള ലോകവും 
ജയദ്രഥനെ ഞാന് നാളെക്കൊന്നില്ലെങ്കില്ഗ്ലമി ക്കുവന്. [0] 

ഓത്തു ചൊല്ലും വ്രതം കൊണ്ടെ സദ്വിജന്നുമതേവിധം 
വൃദ്ധ സാധു ഗുരുക്കഠംക്കും നിന്ദചെയ് വോന് ഗമിപ്പതും 80 

വിപ്രരെപ്പയ്കുളെത്തീയും ചവിട്ടുന്നവനുള്ളതും 
നീ ററില്ക്കഫം മലം മുത്രമിവ വിട്ടോന്െറ ലോകവും 91 

ജയദ്രഥനെ ഞാൻ നാളെക്കൊന്നില്ലെങ്കില്ഗ്ഗമിക്കവന്. 
നഗ്നനായിക്കുളി പ്പോനും പാന്ഥസല്ക്കാരഹീ നനും 3 

ഉല്ക്രോശിക്കും പൊളിയനും ചതിയന്നുമെഴും ഗതി 
ആത്മാപഹാരിക്കുമങ്ങു മിത്ഥ്യാശംസിക്കുമുള്ളതും 833 

ട്ടത്യന്മാരക്കും പുത്രദാരങ്ങഠംക്കും പങ്കിട്ടിടാതെ താന് 
മൂക്കോളമുണ്ണും ക്ഷുദ്രന്മാര്ക്കൊക്കും ഗതിയുമങ്ങനേ 34 

ജയദ്രഥനെ ഞാഥ നാളെക്കൊന്നില്ലെങ്കില്ഗ്ഗമിക്കുവ൯. 
ആശ്രയിച്ചവനെത്തന് ചൊല് കേക്കും സാധുവെ നീക്കിയും 

ടരിദ്രാതുമ്ളവന് ക്രൂരന് തുണച്ചോനെപ്പിഴപ്പ൨൯ 
൧ പഹത്തിത് വന്ന യോഗ്യന്നായ” ശ്രാദ്ധം നല്കാതെഴുള്ളവന് 

അധോമോഗ്യനായ” നല്കിടുന്നോന് വൃഷലീപതിമാര്കളം 
കം കുടിപ്പാന് ക്രമം വിട്ടോന് കൃതഘനന് ട്രാതൃമൂഷകന് 97 

ഇവര്ദലാകം വാഴവു ജഡദ്രഥനെക്കൊന്നിടായ“ കില് ഞ:ന്. 

ധര്മം വിട്ടവര് വേറേയും ഞാനി പ്പേഠടംച്ചൊല്ലിടാത്തവര് 96 
ഒചാഠന്നാരും വാണിടുംലോകമുടനേ ഞന് ഗമിക്കുവന് 

ഈ രാത്രി തീര്ന്നിട്ടു ജയദ്രഥനെക്കൊന്നിടായകില് ഞാന്, 

[ം സയാഡം - ബാര്ല്ലിപ്പെൊടി കൊണ്ടെ നെയ്യില് പൊരിച്ചെടക്കുന്ന ഒരു 
യം അപ്പും. 2 പാഴ്തിന്മോര്ംം.നി വേദിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവര്. 3 മി 
മരം സി മുഖസ്തുതി ചെയ്യുന്ന വന്. 
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ഇനി വേഠിട്ടമ "യെ ന്െറ സത്യ. കേട്ടു ധരിക്കവി൯: 

ആദ്ദുഷ്ടനെക്കൊന്നിടാരതെ സുര്യനങ്ങസ്തുകി ക്കില് 40 

ഇവിടെത്തന്നെ ഞാന് കത്തുംതായിങ്കല്ച്ചെന്നു ചാടുവന്. 

അസുരസുര നരന്മാര് പക്ഷി സര൪പ്പങ്ങഠം പപിന്നെ-- 

പ്പിതൃരജനിചരന്മാര് വിപ്രദേവര്ഷിമാരും 

ചരമചരവുമെന്നല്ലൊക്കയും കൂടിയാലും 

പരമിവനുടയോരാശ്ശത്രുരക്ഷറ്റ്ു പററാ. 41 

ഇനിയവനുടനേ രസാതലം വാ- 

നമരപുരം ദിതി ഗേഹ**മെത്തിയാലും, 

കട്ടശരനിര ഞാന് ചൊരിഞ്ഞു നാളെ-- 

ഭുഡമഭിമന്യവിരോധി മലി വീഴത്തും. 42 

എന്നോതി രണ്ടു കൈകൊണ്ടമിട്ടുലച്ചിരു ഗാണ്ഡിവം 

അവന്െറയൊച്ച്ുമേലായ വാനെത്തീ ചെറുഞാണൊലി.43 

പാര്ത്ഥന് സത്യം കഴിച്ചാറേ പാഞ്ചജന്യം ജനാദ്ടനന് 

ചൊടിച്ചൂതീടിനാനപ്പോഴം ദേവദത്തവുമര്ജജൂനന്. 44 

ആപ്പാഞ്ചജന്യം ഹരി ധ്വക്തവായ) വ-- 

ന്നുള്ളം നിറച്ചൊച്ചു പുറത്തുയര്ന്നദഹോ 

ദിഗീശപതാളസമേതമാം ജഗ-- 

ത്തിളക്കിയേററം പ്രളയത്തി ലാംപടി. 45 

ഉടനേ വാദൃഘോഷങ്ങളുണ്ടായ്പന്നിതസംഖ്യമേ 

വീരന് സത്യം കഴിച്ചാറേ പാര്ത്ഥസി ംഹാരവങ്ങളും. 46 

74. ജയദ്രഥാശ്വാസനം 

അര്ജ്ജുനനെറ ശപഥവൃത്താന്തത്തെപ്പററി കേട്ട ജയദ്രഥന് സം ഭൂാന്തനാ 

ഡറത്തീരുന്നു. ആപത്തൊന്നും പറാതെ ജയദ്രഥനെ തങ്ങംം കാത്തുകൊള്ളോ 

മന്ന” ദ്രോണദര്യോധനാദികരം ഉറപ്പു പറയുന്നു. 

ന ഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ജയാര്ത്ഥി പാണ്ഡവരുടെ മഹാഘോഷം ശ്രവിച്ചതില് 

ച്റരര് ചൊല്ലി ക്കേട്ടുഴന്നിട്ടെഴു ന്നേററു ജയ (൧൯. ക 

ശോകം കൊണ്ടുള്ള മോഹിച്ചു സങ്കടത്തിങ്കലാണ്ടവന് 

അഗാധദുഃഖക്കടലില്ത്താണുപോകുന്ന മട്ടിലായ് . ക 

രാജാക്കളുള്ളെടം ചെന്നാന് പലേതോര്ത്തോര്ത്തുസൈന്ധവന് 

അപനാ ന്നേവരുടെ മുമ്പില്ച്ചെന്നാവലാതിയായ് ടി 

അദി മന്യപിതാലി യന്മേര്ബഭയാല് നാണിച്ചു ചൊല്ലിനാന്. 

മ: ഏ്തിഗേഹം -- അസുരലോകം. 
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ജയദ്രഥന് പറഞ്ഞു 

പാണ്ഡുക്ഷേത്രത്തി ലാക്കാമി ദേവേന്ദ്രന്നു പിറന്നവന് 4 

ദുഷ്യനെന്നെക്കാലനൂര്ക്കു കയററാന് നോക്കി ടന്നുപോല്! 

ശുഭം നിങ്ങഠംക്കു, പോട്ടേ ഞാന്, ജീവിപ്പാന് സ്വഗൃഹത്തിനാ 

അല്ലെങ്കിലെന്നെയസ്രുജ്ഞ൪ കാക്കണം ക്ഷത്രിയര്ഷഭര്; യ്. 

വീരരേ, ഫല്ഗുനന് കൊല്ലുരമനി ക്കഭയമേകുവിന്. 6 

ദ്രോണദുര്യോധനകൃപര് കര്ണ്ണുവാഹീകബാല്ഹികര് 

ദൃശ്ശാസനാദ്യരും ശക്ത രല്ലോ കാലന് ഗ്രസിക്കിലും. 

പീന്നെക്കൊല്വാനൊരായം പാര്ത്ഥന് വന്നാലെന്തോതിടണേ 

എന്നെക്കാക്കില്പയെന്നുണ്ടോ മന്നി൯് നായകരേവരും? [മോ? 

പാണ്ഡവര്ക്കുള്ള സന്തോഷം കേട്ടെനിക്കേററവും ഭയം; 

ചാക്കടുത്തോണ്െറമട്ടെന് മെയ” തളര:ന്ആൂ നരേന്ദ്രരേ! 9 

ഗാണ്ഡീവിയെന് വധം സത്യംചെയ്തുവെന്നതു നിശ്ചയം 

ഹര്ഷിച്ചു കരയേണ്ടപ്പോളാര്ത്തിടുന്നുണ്ട പാണ്ഡവര്. 30 

അതില്ദ്ദേവാസുര ഫണി ഗന്ധര്പ്പാശരര പോലുമേ 

മാററം ചെയ്യാനാകയില്ലാ പിന്നെയെന്തോ നരേശ്വരര്? 3 

അനുവാദം തരൂ, ഭദ്രം നിങ്ങാംക്കു നരമുഖ്ൃയരേ! 

ഒളിച്ചുകൊള്ളവന് പാണ്ഡുപുത്രര കാണാത്തമട്ട ഞാന്. ക് 

സഞ്ജയന് പഠഞ്ഞു 

പേടിച്ചുഴന്നി പ്രകാരമായവന് വിലപിക്കവേ 

തന് കാരൃത്തിന് ഗാരവത്താല്ച്ചെന്നാന് മന്നന് സുയോധനന്. 

കോയോധനന് പറഞ്ഞൂ 

പേടിക്കേണ്ടാ നരവ്യ൦ഘ, നിന്നെയാരു നരര്ഷഭ! 

വീരക്ഷത്രിയമദ്ധൃത്തില്പ്പേംരില്നിള്ലെ, സൂരിച്ചിടം? 14 

ഈ ഞാന് വൈകര്ത്തനന് കര്ണ്ണന് ചിത്രസേനന് വിവ.ശ.. 

യൂപകേതു ശലന് ശല്യര് വൃഷസേന൯ ദുരാസദന് 18 

പുരുമിത്രന് ജയന് ഭേോജന് കാംബോജേന്ദ്രന് സുദക്ഷി ണന് 

സത്യവ്രതന് മഹാബാഹു വികര്ണ്ണന് ദു൪മ്മുഖന് പരം 16 

സുബാഹു ദുശ്ശാസനനും ശസ്രമേന്തും കലി ംഗനും 

വിന്ദാനുവിന്ദാരവന്ത്യരീ ദ്രോണന് ദ്രരണി സൌബലന് 17 

ഇവരും മററു പലരും നാനാ നാട്ടിന്നധീ ശ്വരര് 

സൈന്യത്തോടും പിന്തൂണയ്ക്കും നി നക്കി ങ്ങിണ്ടല് വേഞ്ജെടോ. 

കശേരാളി പ്രവരന് നീയും ശൂരന്താനമി തദൃതേ! 

പ്ിന്നെയെന്തീപ്പഠണ്ഡവരെപ്പേടിച്ചീടുന്നു സൈന്ധവ! 19 

ത്വമിനൊന്നക്ഷഹിണിയെന് പട നിന്നുടെ രക്ഷയായ് 

അകിണഞ്ഞേല്ലം പേടി വേണ്ടാ ഭയം കളക സൈണ്ഡവ! 20 
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സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നു നിനമകനാശ്വാസംകൊടുത്താസ്റ്സേന്ധപന് നൃപ! 
ദുരേദ്യാധനനൊടൊന്നിച്ചു രാവില് ദ്രോണാന്തമെത്തി നാന്. 

കണ്ടു വന്ദിച്ചായവനാ ദ്രോണനോട$ ധരാപതേ! 

അടുത്തിരുന്നു കൈകുപ്പിച്ചോദിച്ചാനപ്പെ.ഴിങ്ങനെ; കമ 

““ലാക്കു നോട്ടം ദുരെയെയ ത്തു കൈവേഗം ദഡഭേദനം 

ഇവജ്റെനിക്കും പാര്ത്ഥന്നും വൃത്യാസം ചൊല്പണം ഭവാന്. 23 

വിദ്യാവി ശേഷം തത്ത്വം പോലറി വാനാഗ്രഹം ഗുരോ! 

അര്ജജുനന്നുമെനിക്കും താന് ശരിക്കുള്ളതു ചൊല്പണം.”” 24 

ദ്രോണന് പറഞ്ഞു 

ആചാര്യകം"സമംതന്നെ നിനക്കും താത, പാര്ത്ഥനും 

യോഗത്താലും ശ്രമത്താലും നിന്നിലും മെച്ചമര്ജ്ജൂനന്. 26 

പോരിലെന്നാലര്ജജുനനെപ്പേടിക്കേണ്ടങ്ങൊരിക്കലും 

ഉണ്ണീ, നിന്നെക്കാക്കുവന് ഞാന് ഭയത്തിങ്കലസംശയം. 26 

എന് കൈ കാപ്പവനെദ്ദേവന്മാരും വന്നാക്രമിച്ചിടാ 

പാര്ത്ഥന് കടക്കാത്തവിധം വ്യൂഹം കെട്ടുന്നതുണ്ട ഞാന്. 2? 

പേടിക്കേണ്ടാ പൊരുതുക സ്വധര്മ്മം കാത്തുകൊണ്ടു നീ 

പിതൃ പൈതാമഹവഴിക്കങ്ങം പോക മഹാരഥ।! 28 

വേദം വിധിക്കഭ്യസിച്ചിട്ടഗ്ന്യാഹുതി കഴിച്ചു നീ 

പല യജ്ഞങ്ങളം ചെയ്ത മുത്യവില്പ്പേടി വേണ്ട തേ. 29 

മന്ദമര്ത്ത്യര്ക്കൊത്തിടാത്ത മഹാഭാഗ്യത്തെ നേടി നീ 

കൈവീര്ൃയംകൊണ്ടു കൈക്കൊണ്ട ദിവ്യലോകങ്ങളേള്ലെടോ. 

കുരുക്കളും പാണ്ഡവരും മററുള്ളോരും യദുക്കടളും 

ഞാനും മകനുമെല്പാരുമ।ധുവമന്മാരതോര്ക്ക നീ. 3) 

ക്രമത്തില് നമ്മളെല്പാരും കാലനാല് ഹതരായി മേല് 

തന്തന് കര്മ്മങ്ങാളയച്ചേര്ന്നു പരലോകത്തു ചെല്ലുമേ. ക 

തപസ്വികരം തപം ചെയ്തിട്ടേതു ലോകത്തിലെത്തുമോ, 

ക്ഷത്രധര്മ്മസ്ഥരാം വീരക്ഷത്രിയര്ക്കതു കിട്ടമേ. 38 

എന്നു ഭാരദ്വാജനോതിയാശചസിപ്പിച്ച സൈന്ധവന് 

പാര്ത്ഥനെപ്പേടി കൈവിട്ടു യുദ്ധം ചെയ വാതരനാരുങ്ങി നാന്. 

അപ്പ്പോഠം നിന്െറ ഭടന്മാര്ക്കും ഹര്ഷമുണ്ടായി മന്നവ! 

വാദ്യഘോഷവുമുണ്ടായീ ഘോരം സിംഹാരവങ്ങളും. 30 

1 ആചാര്യകം ആചാര്യനില്നിന്നുള്ള ശിക്ഷണം 4 അ।[ധുവന്മാര് 

ടം അസ്ഥി രന്മാര്; മരണമുള്ളവര്, 



75. കൃഷ“ണവാക്യം 

ജയ ദ്രഥനെ രക്ഷിക്കാമെന്നു* ദ്രോണാദികഠം ഏററു പറഞ്ഞ വിവരം ചാ 
രന്മാര് വഴി മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണ൯ഃ ജയദ്രഥവധം അത്ര എളുപ്പത്തില് സാ 
ഡിക്കാവതല്ലെന്നു് അര്ജ്ജുന നോടു പറയുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സിന്ധുരാജവധത്തിന്നു പാര്ത്ഥന് സത്യം കഴിക്കവേ 
വാസുദേവന് മഹാബാഹു ധനഞ്ജയനൊടോതി നാന്: 1 

* * ഭ്രാതാക്കഠംതന് മതം കാണാതാസൈന്ധവവധത്തില് ന 
സതൃം കഴിച്ചൊരിക്കാര്യം സാഹസം തന്നെയാണെടോ. ക 
എന്നോടുമാലോചിക്കാതെ വന്കാര്ൃത്തെ വഹിച്ചു നീ; 
നമ്മളീസര്വ്൮വലോകര്ക്കും ഹാസ്യരാകാതിരിക്കണം. 

ധാര്ത്തരാഷാട്രക്കൈനി ലയി ല്ച്ചാരരേ വിട്ടിരുന്നു ഞാന് 

ഠാ 

അവരിങ്ങുടനേ വന്നു നമ്മെക്കോഠംപ്പിച്ചു വാര്ത്തയെ. ി 

നീ സൈന്ധവവധം സത്യം കഴിച്ചോരളവില് പ്രഭോ! 
സിംഹനാദം വാദ്ൃയഘോഷമിശ്രം കേട്ടീടിനാരവര്. പി 

ആശ്ശൂബ”ദം കേട്ട പേടിച്ചു ചാര്ച്ചക്കാരായ കാരവര് 

അകാരണം സി ംഹനാദമിതെന്നും വെച്ചൊരുങ്ങിനാര്. 6 
കാരവര്ക്കിടയില്ഗ'“ഘോരഘോഷമായീ മഹാളജ! 
ആന തേരാഠം കുതിരകഠക്കുള്ള ഭീഷണി ഘോഷവും. 7 

അഭിമന്ൃവധം കേട്ടു ദു:ഖം മൂത്തു ധനഞ്ജയന് 
രാത്രി യൃദ്ധത്തിനായ്യ്േോപിച്ചെത്തുമെന്നോര്ത്തൊരുങ്ങിനാര്, & 

സത്യവ്രതന്മാരവര്കഠം നിന്െറ സത്യപ്രതിജ്ഞയെ 
സിന്ധുരാജവധത്തിങ്കല് കേട്ടു രാജീവലോചന! ൭ 

ഉടന് ക്ഷുദ്രമൃഗപ്രായം പേടിച്ചുഴറിയേവരും 
ദുര്യോധ റാമാത്ൃരുമാജജയദ്രഥ നരേന്ദ്രനും 10 
മന്ത്രിമാരൊത്തെഴുന്നേററ ചാഴ്കിക്കൈനില വിട്ടുടന് 
ചെന്നിതാ സിന്ധുസരവീരമന്നവന് ദു:ഖമാര്ന്നവന്. 33. 

മന്ത്രകാലത്തു മന്ത്രിച്ചു ശുഭക്രിയകളായവ൯ 
ദുര്യോധനനൊടിവണ്ണം രാജമദ്ധ്യത്തിലോതി നാന്: ക 
എന് പുത്രനെക്കൊന്നതിവനെന്നെത്തും നാളെയര്ജജൂുനന് 
അവന് സത്യം ചെയ്തിരിപ്പു സൈന്യമദ്ധ്യത്തി ലെന് വധം. 18 

ക൫൭ംി ലോ ദേവ ഗന്ധര്വ്വ ദാനവോരഗ രാക്ഷസര് 
ആഅര്ജ”ജുനന് ചെയ്ത സത്ൃത്തെത്തെററിക്കാന് മതിയായ”വരാ. 
കളന്നെക്കാപ്പി൯ നിങ്ങളുടെ മൂര്ദ്ധ്നി കാല്വെച്ചു ഫല്ഗുനന് 
ലാക്കുവെച്ഛതു സാധിക്കൊല്പതില് നീതി നടത്തണം. 20 
അടഖ്ലെന്െറ രക്ഷ യുദ്ധത്തില് ചെയ്യായ്കില് കുരുനന്ദന! 

നിക്കു സമ്മതം നല്കൂ, ഗൃഹത്തേക്കു ഗമിക്കുവന്, 316 



392 പ്രതിജ്ഞാപര്വ്വം 

എന്നോതിക്കേട്ട മാഴകീട്ട തല താഴത്തിസ്സയോധനന് 

അവന്െറ പേടി കേട്ടിട്ട കേവലം ചിന്തയാണ്ടുപോയ് . 377 

അറന്െറയാര്ത്തി കണ്ടിട്ടു സിന്ധുരാജാവുമപ്പൊഴേ 

മെഖ്പവേ സ്വഹിതം നോക്കിയാക്ഷേപിച്ചോതിയിങ്ങനെ: 18 

“ കാണ്മീലത്രദ്ക്കു വില്പാളിയായി നിങ്ങളിലാരെയും 

വന്പോരിലര്ജ'ജൂനാസ്രുത്തെയ സ്രും കൊണ്ടു തടുക്കുവാന്. 19 

കഷ്ട തൃണയ്യമായ” ജിഷ്ണു ഗാണ്ഡീവം വില്ുലഷ്ണുവേ 

അവന്െറ നേരേ നില്ല്രില്ലാ സാക്ഷാല് ദേവേന്ദ്രനാകിലും. 20 

കേട്ടിരിപ്പൂ അദ്രനോടും മുന്നം പൊരുതിയര്ജ' ജൂനന് 

കാല്നിലയ്ക്കുായ" മഹാവീ രൃയന് പനി മാമലയില് പ്രഭ. 0) 

ഹിരണ്യപുരിയില്പ്പാര്ക്കുമസംഖ്യം ദാനവേന്ദ്രരെ 

ദേവരാജാജ്ഞയാലെറററത്തേരാലേ വെന്നിതായവന്. ക 

ധീരാനാകും വാസുദേവനൊത്ത കുന്തീകുമാരകന് 

വാനോരോടൊത്തെ മുപ്പാരും താനൊടുക്കുമിതെന്മതം. 23 

എനിക്കനുജ്ഞ തരണ മല്ലെന്നാല് കാത്തുകൊള്ളവാ൯ 

വീരന് മകനൊടും മാന്യന് ദ്രോണ നല്ലയേണ, മാകുമോ?' 24 

ആ മന്നന് ചെന്നു യാചിച്ചിതാചാര്ൃയനൊടു ഫല്ഗന।! 

ഏര്പ്പാടുചെയ്തു സഞ്ജങ്ങളാക്ക രഥഹയങ്ങളെ. 26 

കര്ണ്ണന് യൂപദ്ധവജന് ദ്രരണി ദര്ജ്ജയന് വൃഷസേനനും 

കൃപനും ശല്യനും മുമ്പിട്ടാറ തേരാളിവീരരാല് ൫.൭ 

ദ്രോണന് നിര്മ്മിച്ചു പത്മാരദ്ധവ്യൂഹം ശകടമിശ്രരിതം 

പത്മകര്ണ്ണൂികയില് തൂശീപാശാത്തിങ്കല്ജ്ജയ ദ൫ര൧൯. 27 

വീരര് കാക്കുമ്മാറു നില്ലം സൈന്ധവന് യുദ്ധദുര്മ്മദ൯ 

വില്ലിലന്്രത്തില് വീരൃത്തില് നെഞ്ഞുക്കിങ്കലുമ ങ്ങനെ. ൫ 

അസഹ്ൃയന്മാര് പാര്ത്ഥ, നൂനമിവരാറു മഹാരഥര്; 

ഈയാറു തേരാളികളെ വെല്ലാതൊക്കാ ജയദ്രഥന്. ക9 

ഈയാറുപേര്ക്കും വെവ്വേറെയുള്ള വീര്യം നിനക്കു നീ 

ഒത്തു ചേര്ന്നാല് നരവ്യാ।ഘം, പററാ വേഗത്തില് വെല്ലവാന്. 

സ്വഹിതത്തിന്നുള്ള നീതി വീണ്ടും ചിന്തിച്ചുകൊഠംക നാം 

കാരൃസിദ്ധിക്കിഷ്യമന്ത്രവേദി മന്ത്രികളൊത്തിനി. 31 

1 കാല്നീലഷ്ക്കായ" ... നിലത്തു നിന്നു കൊണ്ടു തന്നെ; രഥത്തില് കേറാതെ 

എന്നര്ത്ഥം. 9 രശീ പാശം ദ്രോണര് നിര്മ്മിച്ച വൃയൃഹത്തിന്െറ മദ്ധൃഭാഗം 

12 



76. അര്ജ-ജുനവാക്യം 

വിറെറദിവസത്തെ യൃദ്ധത്തില് വളരെ കരുതി പെരുമാറണമെന്നു? ശ്രീ 
കൃഷ്്ന് പറഞ്ഞതിനു? അര്ജ്ജുനന്െറ വീരോചിതമായ മറുപടി. 

അക്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

കാരവന്നാറു രഥി കളക്കേറിയവരില്ലയോ, 

അവര്ക്കെന് പാതിയും വീര്യമില്ലെന്നാണെന്െറ നിശ്ചയം. 4 

അവര് വിട്ടന്തുമസ്രരത്താല്ത്തടുത്തു  ധുസൂദന! 

ജയദ്രഥവധം നോക്കും ഞാന് പിളര്പ്പതു കാണ്ക നീ. മ 

കൂട്ടത്തോടേ ദ്രോണനാവലാതിയായ് നോക്കിനില്ലവേ 

ജയദ്രഥന്റെറ തല ഞാനെയ്കു താഴത്തു വീഴ്ത്തുവന്. 3 

ചസുക്കഠം സാദ്ധ്യരുദ്രന്മാരശ്വി നീപുത്രരങ്ങനേ 
ഇന്ദ്രനൊത്ത മരുത്തുക്കഠം വിശ്വേദേവകളീശ്വര൪ ക 
പി തൃഗന്ധര്വ്വ പക്ഷീന്ദ്രരംഭോധി കാം ഗിരീന്ദ്രരും 
ദ്യോവാകാശം ഭൂമി പിന്നെദിഗീശന്മാര്കഴഠം ദിക്കുകഴം 5 
നാടന് കാടന് ഭൂതജാലം ചരാചരമശേഷവും 
സിന്ധുരാജന്െറ രക്ഷന്ത്ൂ നില്ല്രിലും മധുസൂദന! 6 
അവ്വെയ്കണു നാളെയവെൈക്കൊന്നുകണ്ടീടുമേ ഭവാന്: 
സത്യം ചെയ്യുന്നു ഞാന് കൃഷ്ണം ശ്രൂമാണിതു സത്യമാം. 7 

ആപ്പാപി ദുഷ്യനെക്കാക്കും വില്ലാളി ദ്രോണനില്പയോ, 
അവന്റ നേര്ക്കു ഞാന് മുന്നം ചെന്നീടടന്നുണ്ടു കേശവ! 8 

ഇച്ചൂുതായവനിതബൃദ്ധമെന്നു കാണ്മു സുയോധനന് 

അവന്െറ സൈന്യം ഭേദിച്ചു സൈന്ധവാനത്തത്തിലെത്തുവന്. 9 
നാളെളെക്കാണാം കൂര്ത്തു മുര്ത്ത നാരാചംകൊണ്ടു വില്പരെ 
ഗിരിശൃംഗങ്ങളെപ്പോലെ പോരില് ഞാന് പിളരുന്നതും. 10 

ആനയാളശ്വജാലത്തിന്നുടലില്ച്ചചോര ചാടിടം 

ഖീണിട്ടും വിണിടുമ്പോതും കൂര്ത്തമ്വെയ്ക്ു പിളര്ക്കവേ. 11 
ഗാണ്ഡീവം വിട്ട ബാണങ്ങഠം മനോവായജവത്തൊടും 

നകനാഗാശ്വദേഹങ്ങളറുത്തീടമസംഖ്യമേ. 12 
ത്മമ രദ്രേന്ദ്രവരുണ വിത്തേശന്മാരില്നിന്നു ഞാന് 
പഠിച്ച ഘോരാസ്ര്രമിങ്ങു നാളെ മാനുഷര് കണ്ടിടും. 23 
ബ്വഹ്മാസ്രരം കൊണ്ടമസ്ര്രങ്ങഠം ഞാനുടയ്ക്കന്നതായ” രണേ 
അാളെക്കാണാം നൈ.ന്ധവന്െറ രക്ഷക്കാരുടെയൊക്കയും 14 

അഭമ്പററററു നരേന്ദ്രന്മാര്ക്കുള്ള മൂര്ദ്ധാക്കഠം കേശവ! 

അാളത്തെപ്പോര്ക്കള ത്തിങ്കല് നിരത്തുന്നതു കാണ്ക നീ. 35 

ക്രദ്ധ്യാദതര്പ്പണ ചെയ “വേന്* ശത്രുക്കളെയക്ററുവേന് 

ലി ക്രവ്യാദതര്പ്പണംചെയക ടോ മാംസഭോജികളായ ഹിം ഡ്രമൃഗങ്ങളെ 
അതത്താഷിപ്പി ക്കു. 



194 പ്രതിജ്ഞാപര്വവം 

സു ഹുല്പ്രീതി കൊടു പപ്പന് ഞാനുടപ്പേന് സിന്ധുരാജനെ. 16 
പല കുററം ചെയത വെമി ദഭഷന്റടി തപി ന്റ 

ഞാന് കൊന്ന സൈന്ധവ൯ ബന്ധുജനദു :ഖം വളര്ക്കുമേ. 17 
പാരൊട്ടുക്കു മുടി പ്പ്ോോരപ്പാപിയെപ്പോര്ക്കളത്തില് ഞാന് 

മന്നരൊത്താസ്സ്സൈന്ധവനെയെയ്യറപ്പതു കാണ്ക നീ. 18 
നാളെയങ്ങനെ ചെയും ഞാ,നതു കണ്ടാല്സ്പയോധനന് 
പോരിലെന്നെപ്പോലെ വില്പനന്യനി ല്ലെന്നുറഷ്ക്കുമേ. 29 
ഗാണ്ഡീവം ദിവ്യമാം ചാപം, ഞാന് പോരാളി, നരർഷഭ! 
ഭവാന് സൂതന്, ഹുൃഷീകേശ, ഞാന് ജയിക്കാത്തതെന്തുവ:ന്? 20 
നിന് പ്രസാദത്തറലെനിക്കു പോരി ല്ക്കിട്ടാത്തതെന്തുവാന്? 
അസാദ്ധ്യവും ഹൃഷീ കേശ, നീയറിഞ്ഞും ഹസിക്കയോ. 41 
ചന്ദ്രനില് സ്ഥിരയാം ലക്ഷമി, കടലില് സ്ഥിരമാം ജലം, 
അമ്മട്ടെന് ശപഥം സത്ൃമെന്നോര്ക്കുക ജനാദ്ദന! 22 
എന്നസ്രുങ്ങളെ നിന്ദി ക്കൊ,ല്ലെന് വില്ല നിരസിക്കൊലാ, 
ധിക്കരി ക്കൊല്ലെന്െറ ബലം, നിന്ദിച്ചീടൊല് പാര്ത്ഥനെ. 23 
പോരില്ച്ചെല്വേന് ഞാന് മടങ്ങാതന്യര് തോല്ലയംപ്രകാരമേ 

ഈസ്സുത്ൃത്താല്ക്കൊന്നു പോരില് ജയദ്രഥനെയോര്ക്ക നീ. 24 
ദൂഡധം ബ്രാ-ഹ്മണനില് സത്യം, ദുഡം നല്ലോര്ക്കു താഴ”മയ്യം, 
ദൂഡം യജ്ഞങ്ങളില് ശ്രീയും, ദുഡ്ധമേ വിഷ്ണവില് ജയം. 85 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തന്നാത്മാവാം ഹൃഷീ കേശനതന്നോടിങ്ങനെ ചൊല്ലിയും 
സന്ദേശിച്ചാനാര്ത്തു ശക്രപുത്രന് കൃഷ്ണനെയര്ജ'ജുനന്. 36 
* “നേരം വെളക്കുമ്പോഴേക്കും തേരില് വേണ്ടതൊരുക്കണം 
അപ്രകാരം ചെയ് ക കൃഷ്ണം പെരും കാര്യം വഹിച്ചു ഞാന്" ' 27 

77. സുഭദ്രാശ്വാസനം 

പിറേറദിവസം പ്രഭാതത്തില് പല ദുശ്ശുകുനങ്ങളം കണ്ടു” ദുര്യോധനാദി 
കഠം സംഭ്രാന്തരാകുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണന് സഹോദരിയായ സുഭദ്രയെ ആശ്വസി 
പ്പിക്കുന്നു, 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ശോകദ്:ഖാര്ത്തരാ രാത്രി ചീററും പാമ്പുകംംപോലവേ 

ഉറങ്ങിടാതെയായ ത്തീ ൪൬ കൃഷ്ണനും ജിഷ“ ണതാനുമേ. ി 

നരനാരായണര് ചൊടിച്ചെന്നോര്ത്തിന്ദ്രാദി ദേവകഠം 

നടുങ്ങിയോര്ത്താനെന്താണോ വരാനഖപാകുന്നതെന്നുമേ. 2 

വീശീ കൊടുങ്കാററുകളുമാപത്സൂചകമാംവിധം 

കബന്ധത്തോടു പരിഘം കാണായ വന്നിതു സൂര്യനില്, 8 
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ശുഷ'കാശനി കളം വീണിതിടിയം കട്മിന്നലും 

ഇളകിപ്പോയ” മലകളം കാട്ടം കൂടുന്ന പാരിടം. 4 

മകരങ്ങളെഴുന്നാഴി കലങ്ങി പ്പോയി മന്നവ! 

മേല്ലോട്ടൊഴുകിയാഴിക്കു പോകും പുഴകളൊക്കയും. ൫ 

തേരാനയാളശ്വമെല്പാം മേല്യ കീഴവിട്ട മട്ടിലായ? 
ക്രവ്യാദതൃഘ്ലിയാമ്മാറ യമരാഷട്രം വളര്ക്കുവാന്. 6 

മലമുത്രമൊലിപ്പിച്ചു വാഹനങ്ങാം കരഞ്ഞ പോയ" 
രോമാഞ്ചമഞ്ചി ടം ഘോരദര്ന്നിമിത്തങ്ങഠം കാണ്കുയാല്. 7 

നടുങ്ങീ നിന്െറ സൈന്യങ്ങളൊക്കയും ഭരതര്ഷഭ! 

ബലമേറം സവ്യസാചി ചെയ്യ സത്യം ശ്രവിച്ചതില്. 8 

പിന്നെക്കൃഷ്ണനൊടായ “ച്ചൊന്നാനിന്ദ്രപുത്രന് മഹാഭജന്: 
"” സ്നുഷയൊത്താശ്വസി പ്പി ക്ക നീ സോദരി സുഭദ്രയെ. 9 

സ്നുഷകാാംക്കും തോഴികഠംക്കും ശോകം പോക്കുക മാധവ! 
സത്യമൊക്കും സാമവാക്കാലശ്വസിപ്പിക്കുക പ്രഭോ!” 10 

പാര്ത്ഥഗേഹം വിട്ട വാസുദേവന് ബുദ്ധിക്ഷയത്തൊടും 

പുത്രശോകാര്ത്ത ഭഗിനിക്കാശ്വാസം നല്കി മെല്പവേ. 11 

ത്മാസു ദേവന് പറഞ്ഞു. 

വൃസനിക്കേണ്ട വാര്ഷ്കേയി, സ്നുഷയൊത്തു കുമാരനില് 
പ്രാണി കഠംക്കൊക്കയും ഭീരു, കാലത്തിന് നില തീര്ച്ചയാം. 
കലീ നന് ക്ഷത്രിയന് ധീരന് വിശേഷാല് നിന് കുമാരകന് 
മരിച്ച മരണം തക്കതാണു ദുഃഖിച്ചിടായ“ക നീ. 13 
ഭാഗ്യാല് മഹാരഥന് വീരനച്ചന്നൊത്ത പരാക്രമി 
ക്ഷത്രിയര്ക്കൊത്ത വിധിയില് വീരലോകത്തെ നേടിനാന്. 

പല ശത്രുക്കളേ വെന്നും കാലൂര്ക്കങ്ങയച്ചുമേ 
ക്ഷായി ് കാത്താക്കാമകര'പുണ്യലോകങ്ങടം പുകിനാന്. 16 

മപസ്സാല് ബ്രഹ”മചര്യത്താല് ശ്രുതത്താല് പ്രജ്ഞയാലുമേ 
സത്തുക്കഠം നേടുന്ന ഗതി നേടി നിന്നുടെ നന്ദനന്. 16 

നീ വീരസു വീരപത്തി വീരബാന്ധവ വീരജ 
മകനെപ്പററി മാഴ്കീടൊല്പവന് സല്ഗതി നേടിനാന്. 17 

പ്രാപിക്കും താനുമാബ്ബാലഘാതകന് പാപി സൈന്ധവന് 
ആത്തള്ളലിന്നൊത്ത ഫലം മിത്രബാന്ധവരൊത്തവന്, 18 
വകരാരോഹേ, രാത്രികാലം കഴിഞ്ഞാല് പാപകൃത്തമന് 
വിട്ടപോകി ല്ല പാര്ത്ഥങ്കല്നിന്നിന്ദ്രപുരി പുകിലും. 19 
അാളെക്കേഠാക്കാം പോര്ക്കുളത്തില്സ്റ്റേന്ധവത്തല കൊയ്തതാ 

സ്ൃളന്തകപഞ്ചകാത്തിന്െറ വെളിയില്, കരയേണ്ട നീ. [യ 

1 കാമകരം ... ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം സാധിക്കുന്ന. 2 സ്ൃമന്ത പഞ്ചകം 
കരുകേ തരത്തിലെ അഞ്ചു തടാകങ്ങം, 
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ക്ഷത്രധര്മ്മം മുന്പി ലാക്കിശ”ശൂരന് സല്ഗതി നേടിനാന് 

നമുക്കുമീഗ്ഗതി മററു ശ്ര്ത്രഭീവിജനത്തിനും. 

മാര് വിരിഞ്ഞോന് കൈകഠം നിീണ്ടോന് മാറാത്തോന് 

തേരുടപ്പവന് 

വരാരോഹേ,നിന്െറ മകന് സ്വദഗ്ലത്തേക്കെത്തി ,മാഴ്കൊലാ. 

അച്ഛുനെപ്പി ൯തുടര്ന്നുള്ളോനമ്മത്താവഴിയേയുയമേ 

വീരന് വൈരി കളെരക്കാന്നു ശൂരന് പോയി മഹാരഥന്. 23 

സാനുഷയ്ക്കാശവാസമങ്ങേകൂ ക്ഷത്രിയേ രാജ്ഞി, മാഴ”കൊലാ 

നാടപെപ്പാരം പ്രിയം കേട്ടു ശോകം പോക്കുക നന്ദിനി! 24 

അരജതൂനന് കെ യ്കൊരാസ്സുതൃമമ്മട്ടാം തെററു പററിടാ 
നിന് ഭര്ത്താവു നിനയ്ക്കുന്ന കാര്യം നിഷ്ഫലമായ“വരാ. 25 

നരഫണി കഠം പിശാചരാക്ഷസന്മാര് 

വരമിഹ പക്ഷികഠം ദേവദാനവന്മാര് 

ഇവരൊരു തൂണ സൈസ്ധവന്നു നിന്നാ-- 

ലവരൊടു മൊത്തവനില്പതന്നെ നാളെ. 6 

78, സുഭദ്രാവാക്യം 

നഷൂപുത്രയായ സുഭദ്രയുടെ വിലാപം. ശ്രീകൃഷ്ഠ്ന്െറ ആശ്വാസവാക്ക 

കഠം. പാഞ്ചാലിയയടെയയം ഉത്തരയ്യടെയ്യം സങ്കടം. ശ്രീകൃഷ്ണന് എല്പാവരേ 

യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു അര്ജ്ജുനന്െറ അടുക്കു ലേക്കു പോകുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മഹാത്മാവാം കേശവന്െറയീ വാക്കിങ്ങനെ കേട്ടതില് 
സുഭദ്ര പു തൃശോകത്താല് ദു:ഖിച്ചു വിലപിച്ചുതേ. 1 

സുഭദ്ര പറഞ്ഞു 

അയ്യോയെന്മകനന, ഭാഗ്യം കെട്ടെന്നേവിട്ടടര്ക്കു പായ് 
ഉണ്ണ, മരിച്ചിതല്ലോ നീ താതതുല്യപരാക്രമ! മ 
നല്ല ചുണ്ടും കണ്ണുമായിട്ടിന്ദീവരമനോഹരം 

ഉണ്ണീ, നിന്െറ മുഖം ധൂളിയേററു കാണായിരിക്കുമേ. ൫ 

പോരിങ്കല്പ്പി൯്തിരിക്കാത്ത ശൂരന് നീ വീണു കാണുമേ 
നല്കക്കൈ തല കഴുത്തൊത്ത മാര വിരിഞ്ഞ കൃശോദരന്. ി 
വാര്ന്നു ചേര്ന്നംഗമുടയോന് സുനേത്രന് ശ്ൂുമേററു നീ 

വീണ മായക്കാണമേ ലോകം ചാരുക ന്ദ്ര൯ കണക്കിനെ. 8 
മുന്നം നല്ല വിരിപ്പുള്ള മെത്തയീങ്കല്ക്കിടന്ന നീ 
സുഖയോഗ്യന് പോര്ക്കളത്തില്ക്കിടന്നീടുന്നതെങ്ങനേ? 6 
റുന്നം സ്രീ കുളപാസിച്ചപോരാ മഹാളജവിീര൦നെ 

പോരില് വീണിട്ടിന്നു സേവിക്കുന്നു നൂനം ശിവാളികഠം. ? 
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സു തമാഗധവന്ദ്ന്ദ്രര് നന്ദ്യാ മുന്നം സ്കൃതിച്ചവന് 
ഉപറസി ക്കപ്പെടുന്നിന്നു കടുക്രവ്യാദരാജിയാല്. ൫ 

നാഥരായ് പാണ്ഡവന്മാരും വൃഷ്ണി പ്രവരരും പ്രഭോ! 
പാഞ്ചാലരുമെഴും നീയെന്തനാഥപ്പടി ചാകുവാ൯? ഒ 

ഉണ്ണീ, നിന്നെക്കണ്ടു കണ്ടു മതിയാകാതെ സന്മതേ! 

ഭാഗ്യം കെട്ടവഠം ഞാനിന്നു യമലോകം ഗമിക്കുമേ. 10 
നീണ്ട കണ്ണം നന്മുടിയും മുഖവും നല്പ വാക്കുമായ് 

കേടററ നിന്മുഖമിനി മകനേ, കാഞ്മതെന്നു ഞാന്? 11 
മോശം ഭീമന്െറ കൈയ്ക്കു, മോശം പാര്ത്ഥന്െറ വില്ബലം, 
മോശമേ വൃഷ്ണി പാഞ്ചാലവീരന്മാരുടെ വീര്യവും. 12 
മോശം കേകയചൈമദ്യന്മാര, മോശം സദൂഞ്ജയര് മത്സ്ൃരും, 

വീര, പോരില്പ്പെട്ട നിന്നെ നോക്കാനാളായത' ല്ലിവര്. 13 

ശൂന്യമായ” ബ ഭംഗി കെട്ടുള്ള മട്ടില് മന്നിന്നു കാണ്മു ഞാന് 
മാലാണ്ടെ കണ്ണ്ണോടുമഭി ധനയവെക്കണ്ടിടായ കയാല്, 14 

കണ്ണന്െറ നന്മരുമകന് ഗാണ്ഡിവിയുടെ നമകന് 

രഥാധിരഥവീരന് നീ, നിന്നെയും വീണു കാണ്മു ഞാന്. 15 

അയ്യോ! നീ കണ്ടുകാണാതായ സ്വപ”്നംപോലെ കഴിഞ്ഞു മേ 

വെള്ളത്തിലെപ്പ്പോള പോലെ മാനുഷ്യം1 ബഹു ചഞ്ചലം. 

നിന്നിണ്ടലാണ്ട തരുണിയാമീ നിന്നുടെ ഭാര്യയെ 19 

കിടാവു ചത്ത പൈപോലായോളെ ഞാന് താങ്ങുമെങ്ങനേ? 

അകാലത്തിങ്കല് നീയയണ്ണീ, പരലോകം ഗമിച്ചു ഹാ! 17 

ഫലകാലത്തു നിന് കാംക്ഷയയള്ളോരിവളെ വിട്ടമേ. 
അറിയാവല്പന്തകര്ന്െറ പോക്കു നൂനം ബ്ധര്ക്കുമേ 318 

കേശവന് നാഥനാകും നീയനാഥപ്പടി ചാകയാല്. 

യജ്വാക്കന്മാര് ദാനശീലരാത്മജ്ഞബ്ര ഹ്മവാദികഠം 19 

ബ്രഹ”്മചര്യമനുഷ്യിച്ചു തീര്ത്ഥസ്പാനം കഴിച്ചവര് 
കൃതജ്ഞന്മാര് വദാന്യ,ന്മാര് ഗുരുശുശ്രുഷ ചെയ്തവര് 20 

സഹസ്സദക്ഷി ണന്മാര് കഠം നേടുന്ന ഗതിയേല്ല, നീ. 

പി൯ന്തിരിക്കാതെ പൊരുതും ശൂരന്മാര്ക്കുള്ളസല്ഗതി. 21 

പോരില്ശ്ശത്രുക്കളെക്കൊന്നു ചത്തോര്തന് ഗതിയേളല്ലയ നീ. 
ഗോസഹസ്രം കൊടുത്തോര്ക്കും യജ് ഞദന്മാര്ക്കുമാം ഗതി. 22 

ഇഷടഗേഹം കൊടുപ്പേ:രക്കും ശിഷ്ടമായ”ക്കിട്ടിടം ഗതി 

ബ്ബാഹ്മണര്ക്കും ശരണ്യര്ക്കും വിധിദന്മാര്മക്കുമാം ഗതി. 23 

നൃസ്തദണ്ഡയതീന്ദ്രര്ക്കുമുള്ള സല്ഗതിയേല്ല നി, 
ബഹ്മചരൃയത്തിനാത' നിഷ്ടയൃള്ള താപസസല്ഗതി റ 

1 മാനുഷ്യം. മനുഷ്യജീവിതം. ക വിധിദന്മാര് . ന്യായാധിപന്മാര്. 
3 നൃസ്തദണ്ഡന്... ദണ്ഡത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുവന്. 
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ഏകപതന ക്കുള്ള ഗതി മകനേ, നിത്യമേല്ലുനീ 

സച്ചരിത്രനരേന്ദ്രരക്കു കിട്ടും ശാശ്വതസല്ഗതി ക്൭ 
ചതുരാശ്രമി പുണൃയങ്ങഠം പാലിച്ചു ശുചിയാംഗതി 

ദീനരില്ദ്ടയയോടെന്നും പങ്കിടുന്നോര്ക്കെഴും ഗതി മു6 

പൈശുനൃഹി ന2നെറ ഗതി മകനേ, പരമേല്ല നീ. 
പ്രതി കഠംക്കും ധാര്മ്മി കര്ക്കും ഗുരുശുശ്രൂഷി കഠംക്കുമേ 27 
അമോഘാതിഥി കഠംദക്കും കൈയേല്ലും സല്ഗതിയേല്ല നീ. 
ദു:ഖകഷ്ടം പെട്ടുശോകത്തീ വെന്തോര്ക്കാത്മധാരണം 28 
ചെയ്തുകൊള്ളന്നവര്ക്കുള്ള ഗതിയേലക പുത്ര, നീ. 
അച്ഛുനമ്മകളെ ശ്ശുശ്രൂഷിപ്പവര്ക്കുള്ള സല്ഗതി 29 
സ്വദാരനിരതര്ക്കുള്ള ഗതീയയം നേട്ട പുത്ര, നീ. 

ജ്ൂതുകാലത്തു തന് പത്നീയോഗം ചെയും ബുധര്ക്കഹോ 30 

പര്രസ്മ്രീ വിമുഖര്ക്കുള്ള ഗതിയയേല്ലുക പുത്ര, നീ. 
നന്മയി ല്ജ്ജീ വജാലത്തെക്കാണ്മോര് മത്സരമററവര് 3. 
ഹിംസിക്കാത്തക്ഷാന്തര് നേടും ഗതിയേല്ക പൂത്ത, നീ 

മധു മാംസം വിട്ട മദ്യം ചതി ഭോഷ്കിവ വിട്ടവര് 82 
പരപീഡയൊഴിച്ചോര് പോം ഗതിയേല്ലുക പുത്ര, നീ. 
ഫ്രീമാന്മാര് സര്വ്വശാസ്ര്ൂജ“ഞര് ബോധത്ൃപ്ൃര് ജിതേന്ദ്രിയര് 
സാധുക്കഠം നേടീടുന്നോരാഗ്ുൂതിയേലുക പുത്ര, നീ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു, 

ഏവം സുഭദ്ര വിലപിച്ചാര്ത്തിപ്പെട്ടുഴലും വിധൌ ദ്, 
വിരാടപുത്രിയോടൊത്തങ്ങെത്തീ പാഞ്ചാലനന്ദിനി. 

അവരേറെക്കരഞ്ഞിട്ട വിലപില്ലിണ്ടല് മൂത്തഹോ 35 
ഉന്മത്തമാര്മട്ട ഭൂപ, മന്നില് മോഹിച്ചു വീണുപോയ്. 
ഉപചാരം ചെയ്തു കൃഷ്ണന് ദുഃഖി പ്പോരെസ്സദഃഖിതന് 36 

വെള്ളം തളിച്ചധശ്വസിപ്പിച്ചോരോന്നു ഹിതമോതിയും 

വിസംജ“ ഞം കേണ്ട മര്മ്മത്തിലമ്പവേറേറാണം വിറഴ്ണ്കുവേ. 37 
പങ്കജാക്ഷന് ഭഗിനിയോടോതിനാന് പിന്നെയിങ്ങനേ: 
* “ഭദ്രേ, മാഴ”കൊല്ല മകനില് സ് നുഷയെത്താങ്ങ പാര്ഷതി! 
അഭിമന്യയ ക്ഷത്രിയേന്ദ്രന് പ്രസിഭ്ധഗതി നേടിനാന്. 
മററും നമ്മുടെ വംശത്തിലുള്ളഠംണുങ്ങാം ശുഭാനനേ! 39 
അഭിമനയൃ ഗമി ച്ച്യോരു ഗതി നേടും യശസ്വികഠം. 
ആക്കര്മ്മം ഞങ്ങളും ചെയ്യും സുഹൃത്തുക്കളൊടൊത്തിഹ 40 
മഹാരഥന് നിന്െറ മകന് ഗതിയെച്ചെയ്യവണ്ണമേ. 
എന്നെല്ലാം ഭഗി നീ കൃഷ്ണാസ്നുഷകഠംക്കൊരു സാന്ത്വനം 31 

൫ ഏകപത൦നി ഒരു ഭാര്യ മാത്രമുള്ളവന്. മ പൈശൂനൃഹീനന്കഷക 
ഏഷണി പറയാത്തവന്. 6 അമോഘാതിഥികം. അതിഥികളെ ഇച്ചാഭം 

ഗപ്പെടുത്താത്തവര. 



കൃഷ്ണുഠാരുകസംഭാഷണം 199 

ചെയ്തു പാരത്ഥനന്്ററ പപര്ശ്വത്തെയ്റ്മെത്തീ ശത്രുഹര൯ ഹരി. 

പിന്നെ മന്നരെയും ബന്ധുക്കളെയും പാര്ത്ഥരേയുമേ 42 
സമ്മതി പ്പിച്ചകം പുക്കാന്, മന്നോര് കൂടാരമേറി നാർ. 

79. കൃഷ“ണദാരുകസംഭാഷണം 

വിജയപ്രാര്ത്ഥനയോടുകൂടിയ ശിവപൂജ. പിറെറദിവസത്തെ യുദ്ധത്തീ 
നായി സ്വന്തം തേരു തയാറാക്കിനിര്ത്താന് കൃഷ്ണന് ദാരുക നേട പറയുന്നു. 

അര്ജ്ജുനന് ആപത്തു പററാതിരിക്കാന് നോക്കേണ്ടതു തന്െറ കടമയാണെ 
ന്നും, വേണ്ടിവന്നാല് താന് ദുര്യോധനാദികളെ സംഹരിക്കാന് പോലും മടിക്കു 
യില്ലെന്നും കൃഷ്ണന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെയപ്രതിമം പാര്ത്ഥഭവനം പുക്കുടന് പ്രഭ 
ജലസ്ററര്ശം ചെയ്തു കൃഷ്ണന് ശുഭസ്ഥണ്ഡിലഭൂമിയില്ൽ 3 

വൈഡൂര്യവര്ണ്ണമാം ദര്ഭപ്പുല്ലുമെത്ത വിരിച്ചുതേ. 
പിന്നെപ്പൂമാല മലര് നല്ച്ചന്ദനങ്ങളിവററിനാല് ലി 
അലകങ്കരിച്ഛിതാ മെത്ത ചുററും വെച്ചായധങ്ങളെ. 

ജിഷ ണു ചെയ്കെജ്ജലസ്ററര്ശം വിനയംപുണ്ട ദാസകര് 3 
രാത്രിപ്പതിവിലായ”ച്ചെയ് മു നിതൃത്രൈയംബകം*ബലി. 
പിന്നെത്തെളി ഞ്ഞര്ജജുനനും ഗന്ധമാല്യമണിഞ്ഞുടന് 4, 

ആ രാത്രി പൂജയെക്കൊണ്ട സമര്പ്പിച്ചിതു കൃഷ്ണനില്. 
ചിരിചും കൊണ്ട ഗോവിന്ദന് ചൊല്ലീ ഫല്ഗുനനോടുടടന്: 5 

* “ഉറങ്ങെടോ പാരത്ഥ, ശുഭം, പോകുന്നേന് ഞാന് ശുഭത്തിനാ 
ദവാ സ്ഥരായ് നിര്ത്തി രക്ഷഷ്കകു ശര്രുമേന്തും മനുഷ്യരെ,” ' [യ് 

ദാരുകന് തുണയായ" ശ്രീമാന് സ്വന്തം കൈനില പുകിനാ൯ന് 
പല കൃത്യങ്ങഠം ചിന്തച്ചു കിടന്നു വെള്ള മെത്തയില്. 7 
ഭഗവാനര്ജജുനനുടെ ദുഃഖം പോക്കും വിധാനമേ 
നടത്തീ പുണ്ഡരികാക്ഷന് തേജോദ്ൃതി വി വര്ദ്ധനം. 8 

യോഗം കൈക്കൊണ്ടു യോഗേശന് സര്വ്വലോകേശ്വരേശ്വര൯ 

ശ്രേയസ്സ്സൊക്കും കീര്ത്തിശാലി വിഷ്ണുജിഷ ണുപ്രിയങ്കരന് 
പാണ്ഡവപ്പടവീട്ടി ഭചലന്നുറങ്ങീ ലൊരാളമേ 
ഉറക്കമൊഴി വായ ത്തീര്ന്നിതന്നേവര്ക്കും ധരാപതേ! 10 

പുത്രശോകാര്ത്തനായിട്ടു സത്യം ചെയ് രൂ മഹാശയന് 
പെട്ടെന്നു സൈന്ധവവധം ധൃഷ്ടന് ഗാണ്ഡീ വിയര്ജ ജൂനന്. 
അതെങ്ങനെ മഹാബാഫഹു ശക്രജന് ശത്രുനാശന൯ 
സത്യം സഫലമാക്കീടുമെന്നു ചിന്തിച്ചിതേവരും. 4 

& ത്രൈയ്യംബകം... ശിവനെ സംബന്ധിക്ക. 



0 പ്ര മി ജ് ഞാപരവ്വം 

“മഹാശയന് പാണ്ഡുപൃത്ര൭ നാരുങ്ങിയതു ദുര്ഗ” ഘടം 

ആ രാജാവോ മഹാവീരൃന് പാര്ത്ഥന് സാധിപ്പുതെങ്ങനേ? 33 

പുത്രശോകാര്ത്തനായ “ചെയ” രൂ കടുംശപഥമിങ്ങനേ. 

ഭ്രാതാക്കന്മാര് പിക്രമ് കഠം പെരുത്തീടും ബലങ്ങളും 14. 

ധൃ തരാഷ് ട്രന്െറ തനയനവന്നേകിയശേഷവും. 
പോരില്സ്്റ്റേന്ധവനെക്കൊന്നു തി രിച്ചെത്തട്ടെയര്ജ'"ജുനന് 

ശത്രുക്കൂട്ടങ്ങളം വെന്നാ വ്രതം സാധിച്ചു ഫല്ഗുനന്. 
നാളെ സ്റ്സൈന്ധവനെക്കൊല്ലാഞ്ഞാലോ ചാടീടുമഗ്നിയില് 16 
അസത്ൃമാക്കുവോനല്പയല്ലോ പാര്ത്ഥന് ധനഞ്ജയ൯, 
അര്ജജൂുനന് ചാകി ലീദ്ധര്മ്മപുത്രനെങ്ങനെയാകുമോ? 

അവകങ്കലല്ലേോ പിജയമെല്ലാമര്പ്പിച്ചു പാണ്ഡവന്. 

ഉണ്ടു ഞങ്ങാംക്ക സുകൃതം യജ”ഞം ദാനവുമെങ്കി ലോ, 18 

ആപഫടലാത്താല് വൈരി കളെസ്സ്റവ്യസംചി ജയിക്കണം." 
ജയം പ്ര :രത്ഥിച്ചിപ്രകാരമവര് ചൊളുംവിധാ പ്രഭോ! 19 

മ ഹാകഷ്ടപ്യാടൊടന്നു രാത്രി തിര്ന്നീിതു മന്നവ! 

അന്നര്ദ്ധരാത്രിസമയത്തുണര്ന്നിട്ട ജനാദ്ന൯ 20 

പാര്ത്ഥന്െറ സത്ൃൃമോര്ത്തു. കെണ്ടോത് ദാരുകനോടഹോ: 

“ബന്ധു ചത്തതിലത്്യാര്ത്തന് ശപഥംചെയ്തിതര്ജജൂനന് 21 

: ജയദ്രഥനെ ഞാന് നാളെക്കൊല്ലുവേ”നെന്നു ദാരുക! 
അതു ദുര്യോധനന് കേട്ട മന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാരുമായ”. ക 
പാര്ത്ഥന് പോരില്ച്ചെന്നു ജയദ്രഥനെക്കൊന്നിടാപ്പടി 
അക്ഷാഹിണികളൊക്കേയും ജയ്ദ്രഥനു രക്ഷയാം. കൂ 

സര്വ്വാസ്ര്രവിധി കണ്ടോരാ ദ്രോണനും പുത്രനൊത്തുതാന് 

ദൈതൃദാനവദര്പ്പുഘ്നനേകവീരന് സുരേന്ദ്രനും ി 
ദ്രോണൻ പാലിക്കുമവനെപ്പോരില്ക്കൊല്വാന് മുതിര്ന്നിടാ. 

നാളെ ഞാനാവിധം ചെയ്യും കുന്തീ പുത്രന് ധനഞ്ജയന് 25 

അസ്തുമിക്കുംമുന്പു ജയദ്രഥനെക്കൊന്നിടുംപടി. 

ഭാരൃമാരെന്െറ മിത്രങ്ങളെന് ദായാദി കഠം ബാന്ധവര് ൧6 

ആരാണര്ജജുനനെക്കള മിഷ്ടപ്പെട്ടി ന്നെനിക്കെടോ? 

അര്ജജൂനന് പോകിലി ലോകം മുഹൂര്ത്തമിട ദാരുക! 27 

കാണുവാന് ഞാന് ശക്തനാവില്പായതുണ്ടാകയില്ലെടോ. 

ഞാന് ജയിച്പാഗ്ലൃജഹയസക്മിശ്രം സര്വ്വരേയുമേ 28 

കൊല്ലുന്നുണ്ടര്ജ്ജുനന്നായിക്കര്ണ്ണദര്യോധനാദ്യരെ. 
നാളെക്കാണട്ടെയെന് വീര്യം പോരിലീ മുന്നു ലോകവും 2 

പാര്ത്ഥന്നുവേണ്ടിപ്പുടയില് വിക്രമിപ്പോതു ദാരുക! 
നാളെബ്ഭൂപസഹസ്രണ്ടം രാജപുത്രശതങ്ങളം 90) 

ആനതേരും കുതിരയും പോരില്ദ്ദാരുക, പാഞ്ഞിടും. 
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നാള്ളെക്കാണ:-മെന്െറ ചക്രം കൊണ്ടു സൈന്യം 2 ഥിച്ചുടന് 91 

ചൊടിച്ചു ഞാനരജ് ജൂനന്നുവേ ണ്ടി ക്കൊന്നുവിടുന്നതും. 
നാളെസ്സുദേവ ഗന്ധര്വ്വ പിശാചോരഗ രാക്ഷസര് 32 
സ്വ്ൃസാചിക്കു സഖി ഞാനെന്നേവരുമറിഞ്ഞിടും. 
അവന്റെ വൈരിയെന്വൈരിയവറ്ററ തുണയെന് തുണ 33 
എന്നു ബുദ്ധിയയറച്ചാലുമെന്െറെറ ദേഹാര്ദ്ധമര്ജജൂുനന്. 

എന്നാലീ രാത്രി പുലരുന്നേരമെന്്ററ മഹാരഥം 94 
ടരുക്ക | ക്കൊണ്ടു വരണം സ.ഗരത്തിങ്കലേക്കു നീ. 
ദിവൃകാമോദകി ഗദ വേല് ചക്രം വില്ലമമ്പുമേ 35 
കതേരില്ക്കയററി നീ സുത, സര വ്വോപകരണങ്ങളം 

3 തര്ത്തട്ടി ലെന് ധ്വജത്തിന്നും സ്ഥാനം കല്ലിച്ചുകൊള്ളണം. 36 
പോരില്ത്തേരില് പ്രകാശിക്കും വീരനാം ഗരുഡന്നെടോ 
അക്കാഗ്നി പ്രഭയില് സ്വര്൪ണ്ണുജ്ജ്വാലയുള്ളാതപത്രവും. ൫7 

വ ശ്വകര്മ്മകൃതക്കോപ്പു കെട്ടിച്ചശ്വങ്ങളേയുമേ 

വലാഹകന് മേഘപുഷ്പന് ശൈബ്്യന് സുഗ്രീവനിങ്ങനേ 38 
ഇവ നാലും കൂട്ടിനില്ല, ചട്ടയിട്ടിട്ട ദാരുക! 
ആര്ഷഭസ്വരമായൂതും പാഞ്ചജനയഘനസ്വനം 39 
ഘോരഘേഷം കേട്ടുവെന്നാലുടനെ൯ മുന്പി ലെത്തണം. 

ഭരൊററപ്പംംലാല് ക്രോധമെന്നല്പാ ദുഃഖമൊക്കയും ക 

പെൈതൃഷ്വസേയ*ബഭ്രാതാവി ന്നൊടുക്കുന്നുണ്ട ദാരുക! 

എല്പാം കൊണ്ടും നോക്കുവന് ഞാന് യുദ്ധത്തിങ്കല്ദ്ധനഞ്ജയന് 
കുരുക്കഠം കാണ്കവേ സിന്ധുരാജനെക്കൊന്നിടുംപടി. 

ആരാരെയര്ജജതൂനന് കൊല്വാന്൯ പ്രയത്നം ചെയ്കതുകൊള്ളമേഠ, 

അതാതിടത്തു വിജയം സൂത, പാര്ത്ഥന്നു നല്കുവന്. " * 42 
ചരകന് പറഞ്ഞു 

ജയംതന്നെയവന്നെന്നാല് തോല്മയെങ്ങനെ പററിടും? 

അവന്നു പുരുഷവ്യാഘ, ഭവാന് സാരഥിയല്പയോ. 43 
എന്നോടു കല്ലിച്ച വിധമിതു ഞാന് ചെയ്തകൊള്ളവന്; 
ഈ രാത്രി സുപ്രഭാതംതാന് വിജയന്നു ജയത്തിനായ്. 34 

80. അര്ജ൦ജുനസ്വപനദര്ശനം 

ര്രീകൃഷ്ണനൊന്നിച്ചു” താന് കൈലാസത്തില് ചെന്ന ശിവനെ കണ്ടതാ 
തു അര്ജ്ജുനനു സ്വപ്നം കാണുന്നു. അര്ജ്ജുനന്െറ ശിവസ്തുതി. 

ജയന് പറഞ്ഞു 

കുന്തീ നന്ദനനാ മന്്രമോര്ത്തുകൊണ്ട ധനഞ്ജയന് 
സ്വസത്ൃരക്ഷ കാംക്ഷിച്ചു മയങ്ങി ഭൂരിവിക്രമന് . ി 

* പൈതൃഷവസേയന്.ം അച്ഛന് പെങ്ങളുടെ മകന്. 
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സ്വപ്നത്തില്ശ്ലോകസര പ്യനാകും വാനരകേതുവെ 

ധ്യാനിച്ചി രിക്കേത്തേജസ്വിയ ണഞ്ഞു ഗരുഡദ്ധ്വജന്. കൂ 

കൃഷ്ണന് വന്നാലെഴു ന്നേല്പമെല്പായ്ക്കോഴും ധനഞ്ജയന് 

ഇളത്കത്കാറില്ല ധര്മ്മിഷ്ലന് ഭക്തി സ്നേഹങ്ങളാല്സ്സറുദാ. ി 

എതി രേററാ മുകന്ദന്നു കൊടുത്താന് പരമാസനം 
താനുമപ്പ്പോളിരിപ്പാനായ“വിചാരിച്ചില ഫല്ഗുനന്. 4 

പാര്ത്ഥനെറ നിശ്ചയം കണ്ടു മഹാതേജസ്വി മാധവന് 
നില്ലുന്ന കുന്തീ സുതനോടിരുന്നും കൊണ്ട ചൊല്ലിനാൻ: 5 

* “ വിഷാദിക്കേണ്ട ഹേ പാര്ത്ഥ, കാലം ദുര്ജ്ജയമാണെടോ 

ഭൂതജാലത്തി നെക്കാലം പരമാം വിധി ചേര്ക്കുമേ. 6 
നിനക്കെന്തു വിഷാദിപ്പാനതു ചൊൽക നരോത്തമ।! 
ശോചിക്കൊലാ ബുധശ്രേഷ്ഠ, ശോകം കാര്യം കെടുക്കുമേ. 7 

നടത്തേണ്ടന്ന കാരൃത്തെ ക്രിയകൊണ്ട നടത്തെടോ 
ചേഷ്ടവിട്ടോനുള്ള ശോകം ശത്രുവാണു ധനഞ്ജയ! 8 

നന്ദിപ്പിക്കും ൭ഒവൈരികളെദ്ദുഃഖി മാഴ്കിക്കുമിഷ്ടരെ 
നരന് ക്ഷയിക്കുമതിനാല് ശോചിച്ചീടാതിരിക്ക നീ.” " 9 

എന്നു കണ്ണന് ചൊന്നനേരം തോലി പററാത്തൊരര്ജജൂനന് 
വിദ്വാന് പൊരുളെഴുഭന്നാരീ വചനം ചൊല്പിയപ്പൊഴേ: 10 

$  ജയദ്രഥവധത്തിങ്കല്പ്പെരും ശപഥമേററു ഞാന് 

പുതൃൂഘ”നന് ദൃഷ്യനേ നാളെക്കൊല്ലുവേനെന്നു കേശവ! 11. 

സത്യം പിഴപ്പിക്കുവാനായ് ധ്ൃതരാഷ്ട്രജരചൃത! 
പിന്നില് നിര്ത്തും സൈന്ധവനെ മുററും തേരാളിരക്ഷയില്. 

പത്തുമൊന്നും ദുരജജയമാമക്ഷഹാിണി പെരുംപട 
ചത്തു ശേഷിച്ചുള്ള സംഖ്ൃയയതി ലങ്ങുണ്ടു മാധവ! 33 

അപ്പയും പോരിലഖിലമഹാരഥരുമൊത്തവന് 

കര്ണ്മാന് പോലും ശക്തനാമോ കൃഷ്ണം ദുര്ബ്ബുദ്ധി സൈന്ധവ൯? 
ശപഥം പൂര്ത്തിയാക്കീടാ൯ പ്രയാസംതന്നെ കേശവ! 
പ തിജ"ഞയില്ത്തെററിയാലെയട്ടാഠം ജീവിച്ചിരിക്കുമോ? 

൫:ഭഖാപായത്തിന്നു വിര, വികാംക്ഷ തിരിയുന്നു മേ; 

അരക്കന് ഭഞ്ഞന്നുണ്ടു വേഗമതുകൊണ്ടോതിട്ടന്നു ഞാന്. '" 16 

പാര്ത്ഥ൭ന്റ സകങ്കടനില കേട്ടു പക്ഷീന്ദ്രകേതനന൯ു 

ജലസ്ററര്ശം ചെയ്തു പൂര്വ്വമുഖനായ് നിന്നു കേശവന് 17 

ഇപ്ര കാരം മഹാതേജഡ്റ്റുംബുജേക്ഷണനോതിനാന് 
പാണ്ഡവണ്െറ ഹിതത്തിന്നായ് സ്റ്സറേന്ധവഭ്ധംസനോദൃതന്: 
“പാര്ത്ഥ, പാശുപതം ത്രേഷ്ടമസ്ൃമുണ്ട സനാതനം 

അതുകൊണ്ടടരില്ക്കൊനന൬ ദൈത്രെദവനീശ്വരന്. 19 

അതറി ഞ്ഞാല്ക്കൊന്നിടടമേ ജയദ്രഥനെ നാളെ നീ 



അരജജൂുനസ്വപ്നദര്ശനം 

അറി വില്ലെങ്കി ലോര്ത്ത്വലും വൃഷഭദ്ധവജദേവനെ. 

ആദ്ദേവനേ നീ ധ്യാനിച്ച മിണ്ടാത്ഥരുകര്ജ ജന! 
മല്പ്രസാദം കൊണ്ടു ഭക്തന് നി മഹത്തതു നേടിടും.'' 

കൃഷ്ണ്യോക്തി കേട്ടിട്ട ജലസ്ററര്ശം ചെയ്തടനര്ജ്ജൂനന് 
നിലത്തിരുന്നിട്ടേകാഗ്രചിത്തന് ധ്യാനിച്ചു രുദ്രനെ. 

ചി ന്നെശ'ശുഭമെഴും ബ്രാഹ'മമുഹൂര്ത്തസമയത്തിലേ 
ആകാശത്തായ “ക്കണ്ടുതന്നെക്കുഷ്ണനോടൊപ്പമര്ജ്ജൂനന്. 

ജ്യോതിര്ഗ്ഗണം ചുഴലവേ സിദ്ധചാരണസേവിതം 
പുണ്യമാം ഹിമവല്പാദം മതി മാനെന്ന പര്വ്വതം. 

23 

24 

ധായയവേഗത്ത് നാല് പാരത്ഥ൯ പുക്കാ൯ കംണ്ണനൊടൊപ്പമേ 

വിള കണ്ണന് വലംകൈക്കു പിടിച്ചിടും പ്രകാരമേ. 

ആശ്ചര്യക്കാഴ് ചകഠം പരം പലതും കണ്ടകൊണ്ടു പോയ് 

വടക്കുദി ക്കി ല്ദ്ധര്മ്മിപ്ഠന് കണ്ടെത്തീ വെള്ളി മാമല. 

വിത്തേശ്വരന്െറ പൂങ്കാവില് പത്മോല്പലമണിഞ്ഞതായ് 
പെരുത്തു വെള്ളമുടയ പെരിയാര് ഗംഗ കണ്ടവന്. 

സ്ഫടി കപ്പാറയും പൂത്തും കാച്ചും നില്ലം മരങ്ങളും 
സിംഹവ്യാ।ഘങ്ങളം നാനാമൃഗങ്ങളുമെഴുന്നതായ്. 

നല്ല പു്്യാശ്രമത്തോടും നല്പ പക്ഷികളള്ളതായ” 
കിന്നരന്മാര് പാടിടുന്ന മന്ദരാദ്രിസ്ഥലങ്ങളം, 

പൊന്നുവെള്ളി ക്കൊടുമുടി കളില്ദ്ദി വ്യാഷധങ്ങളം 
പൂത്തു നില്ലുന്ന മന്ദാരവൃക്ഷങ്ങളമിയന്ന.മായ”, 

കിനുത്തോരഞ്ജനപ്രായം കാലപര്വ്വതമെത്തി നാന്: 
ബ്രഹമതുംഗം മററു ചില പുഴ നാട്ടപുറങ്ങളും. 

ശതശൃംഗം മഹാതുംഗം ശര്യാതി വനഭാഗവും 
പുണ്യം ഹയഗ്രീ വപദമങ്ങാഥര്വ്വണദേശവും, 

ൃഷദ ംശാദ്രിയം പിന്നെ മഹാമന്ദരശൈലവും 
കിന്ന രന്മാരപ് സര്്ത്രീ ജനവും വിലസുംവിധം, 
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28 

റി 
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31 

32 

30 

ആശ്ശൈലത്തില്ച്ചെന്നു പാര്ത്ഥന് കണ്ട കണ്ണനൊടൊപ്പമേ 

നല്ല ചോലകളും സ്വര്ണ്ണധാതുക്കളമെഴു പടി. 

കന്ദ്രശ്ഭി വിളങ്ങുന്ന പുരം മിന്നിയ ഭൂമിയും 

കണ്ടു ബഹുവിധാശ്ചര്യം വിളയും സാഗരങ്ങളും. 

ആകാശം ദ്രയോവു ഭൂ വിഷ് ണുപദവും ചെന്നണഞ്ഞവന് 

ക വ്നൊത്തല്ഭതപ്പെട്ടു ശരം പോലെ ഗമിച്ചുതേ. 

ട് ഹനക്ഷത്രചന്ദ്രാഗ്നി സൂരൃഭൂരി പ്രകാശമായ” 
ജ്വലിച്ചീടം പര്വ്വനത്തെയര്ജ്ജുനന് കണ്ടിതപ്പെഴേ. 

ആലറ്റൈലത്തില്ച്ചെന്നി റങ്ങീ ശൈലാഗ്രമരുള ംപട._ 

4 



൧04 വ്ര. ത്രിജ ഇച്ചാ. പവ്റ്ം 

കണ്ടു തപം ചെയ്തരുളും പൂജ്യനാം വൃഷകേതുവെ*, 36 
ആയിരം സുരൃടനെപ്പോലെ വേജസ്സറാലുജജവലിച്ചഹോ 
ജടി ഗാരന് വല്ലലത്തോല് ചാര്ത്തീടുന്നോരു ശുലിയെ. 399 

മഹാജസ്സ്ായ് പരം നേത്രസഹസ്രാഞ്ചിതദേഹനായ് 
ശ്രീപാര്വ്ൃതീദേവിയൊത്തു ഭാസ്വല്തഭൂതഗണങ്ങളാല് 40 

കൊട്ടും പാട്ടും മുഴക്കീട്ട ഹാസൃയലാസ്യങ്ങളൊത്തഹോ 
തുള്ള ക്കൈകൊട്ടിയാര്ത്തേററം പുണൃഗന്ധാര്ല്ച്യനാംവിധം 
യജ്വസ്ലോത്രങ്ങളാല് ബ്രഹ*വോദി ബ്രഹ”മര്ഷിസേവ്യനായ് 

വില്ലുമമ്പം കൈയിലേത്തും നിത്ൃയനാം വിശ്വനാഥനെ 423 

അവനെക്കണ്ടുടന് കൃഷ്ണന് തല കുമ്പിട്ടു കൂപ്പിനാംന് 

പാര്ത്ഥനോടൊത്തു ധര്മ്മിഷ്യ൯ ശാശ്വ മബ്രഹ"മമോതിയും. 43 

ലോകാദിവിശ്വകര്മ്മാവാമജനീ ശാനനവൃയന് 
മനസ്സിന് പരമാം യോനി വായുതേജോംബരാശ്രയന്. 44 
ജലധാരകഠം സൃഷ്ടിപ്പോന് പാരിന് പ്രകൃതിയായവന് 
ദേവ ദാനവ യക്ഷര്ക്കും സാധനന് മാനുഷര്ക്കുമേ. 4൭ 

യോഗികരഠക്കും പരബ്രഹ'മം ബ്രഹ “മജ ഞനിധിയായവന് 
ച്രാചരങ്ങഠം സൃഷ്ടി പ്പോന് സംഹരിപ്പവനങ്ങനേ. 46 

കാലകോപന് മഹാത്മാവു ശക്രസൂര്യഗുണോദയന് 
ആദ്ദേവനെക്കൂപ്പി കണ്ണന് വാങ്മനോ ബുദ്ധി ചേഷ്ടയാല് 47 

സൂക്ഷ” മാദ്ധ്യാത്മപദം നോക്കും വിദ്വാന്മാര് കാണുമീശനെ 
അജനെക്കാരണാത്മാവെശ്ശുരണം പുക്കിതായവര്. ൭8 
ആദ്ദേവനെപ്ഫല്ഗുനനും വീണ്ടും വീണ്ടും വണങ്ങി നാന് 
ഭ്രതഭവൃഭവന്മൂലം സര്വ്വാദ്യനിതി കണ്ടവന്. 9 

നരനാരായണന്മാരാമവര് വന്നതു കണ്ടടന് 
മനം തെളി ഞ്ഞെഴും ശര്വ്വ൯ ചിരിച്ചും കൊണ്ട ചൊല്ലിനാന്: 
"” നരേന്ദ്രരേ, സ്വാഗതമൊത്തുദ്യമിപ്പി൯ ഗതകൂമം 

എന്നല്ല വീരരേ, നിങ്ങഠംക്കെന്തിഷുമുടനോതുവി൯. 64. 
നിങ്ങളെന്തിന്നിങ്ങു ൨൬ ഞാന് നടത്തേണ്ടതെനത്തുവാ൯? 

വരിപ്പിനാത്മശ്രേയസ്സ നിങ്ങഠംക്കായതു ഞാന് തരാം.”"' 542 

അതു കേട്ടെതിരേററിട്ടു കൈകൂപ്പി ക്കൊണ്ട നിന്നവര് 
സ്കൂൃതിച്ചു കൃഷ്ണ്പാര്ത്ഥന്മാര് ധഹാമതികളീശനെ 
മ ഹാത്മാവാിനെ മാന്യന്മാര് ഭക്ത്യാ ദിവ്ൃസ്പവത്തിനാല്. 53 

കറ്റ യജുനന്മാര പറഞ്ഞു 

ഒ താഴാം ഭവന്നു ശര്വ്വന്നു രദ്രന്നു വരദന്നിതാ 

നിയം പശുപതിക്കുഗ്രന്നാക്കപദദിക്കു കേവലം. 54 

വഹാദേവന്നു ഭീമന്നു ശാന്തിക്കായ ത്രൃംബകന്നുമേ 

& വൃഷകേതു. ശിവന് 



പാശുപതാസ്തൂപ്രാഫി 505 

ഈശാനന്നു ഭഗാരാതിക്കന്തകാരിക്കു കൈതൊഴാം. 55 

കുമാരഗരുവിന്നിങ്ങു വേധസ്സാം നീലക ണ്ണന:യ് 

പിനാകിക്കു ഹവിഷ്യന്നു സത്ൃന്നു വിഭവിന്നുമേ. 96 
വിലോഹിരന്നു ധൂരുന്നു വ്യാധന്നു വിജിതന്നുമേ 
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ഹോതൃഗോപ്തൃത്രിനേത്രന്നു വ്ൃധിക്കു വസുരേത നായ് 

അചിന്തൃന്നംബികേശന്നു സര്വ്വദേവസ്മുതന്നുമേ. ൭൫ 
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വിശ്വന്നു വിശ്വസ്ൃക്കിന്നു വിശ്വം വ്യാപിപ്പവന്നുമേ 
തൊഴുന്നു വീണ്ടും സേവൃന്നു ഭൂരേ ശന്നു ഭവാനിതാ. 69 

ബ്ബഹ്മചക്രന്നു ശര്വ്വന്നു ശങ്കരന്നു ശിവന്നുമേ 

തൊഴാം വാചസ്തുതി ക്കായി പ്രജകഠംക്കും പതിക്കിതാ. 6൮ 
തെൊഴോം വശ്വത്തിന് പതിക്കു മഹത്തിന്െറ പതിക്കിതാ 
തൊഴാം സഹസ്രമാലിക്കു സഹസ്സരളജമുത്ൃയവേ!. 62 

സഹസ്രനേത്രപാദന്നു തൊഴോം ഭൂരിക്രിയന്നിതാ 
തൊഴാം ഹിരണ്യവര്ണ്ണൂന്നു ഹിരണൃയകവചന്നിതാ 
ഭക്താനുകമ്പിക്കു വിഭോ, ഞങ്ങഠംക്കു വരമേകണം, 63 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മഹാദേവനെയീവണ്ണം വഠഴ"ത്തിപ്പാര്ത്ഥാന്വിതന് ഹരി 
അസ്ത്രസിദ്ധിക്കു ഭവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചതപ്പെൊഴേ, 0൪ 

81. പാശുപതാസത്രപ്രാഘി 

സ്യ്ോത്രം കൊണ്ടു സന്തുഷ്ടനായ ശിവന് കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനന്മാമുടെ അഭീഷ്ടമ 
ഠിഞ്ഞു് അര്ജ്ജുനനു പാശുപതാസ്ത്രം സമ്മാനിക്കുന്നു. പ്രതിജ്ഞാപാലന 

ത്തിനായി ശിവന് അര്ജ്ജുനനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെപ്പാരത്ഥന്൯ തെളിഞ്ഞിട്ടു കൈകൂപ്പി പ്ൃഷകേതുവെ 

സമസ്പതേജോനിധിയെക്കണ്ടു കണ്ണു വിടരന്നഹോ. ] 
നിശോപഹാരം2പതിവിന്പടി താന് ചെയ്തതപ്പൊഴേ 
വധസുദേവന്നേകിയതു കണ്ടു ത്രൃംബകസന്നിധയ. ക 
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1 സഹസ്രഭജമൃത്യവേ-- ആയിരം കൈകളളളവനും വിശ്വസംഫാരകര് 
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മഹാസുരാരി ഭവനാവിധം സമ്മതമേകിയോര് 

ജുംഭഹി ൦ സയ'ക്കൂന്നുമിന്ദ്രവിഷ'ണുതുല്യം തെളിഞ്ഞുതേ. 45 

82, യയധിഷ?ഠിരന്െറ ഒരുക്കം 

ധര്മ്മ പത്രന് പ്രഭാതത്തില് എഴന്നേററു” അര്ജ്ജുനന്െറ വിജയത്തി 

നായി ദൈവത്തെ പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു. ബ്രാഹ“മണര്ക്കു്* വ്യ്റ്രാദികഠം ദാനംചെ 

യ്യുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണനെ വണങ്ങുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കണ്ണനും ദാരുകനുമവ്ൃവണ്ണം തമ്മിലുരയ്ക്കുവേ 

ആ രാവെൊടുങ്ങീ നൃപതേ, താനുണര്ന൬൬ നരേശ്വര൯. | 

മധുപര്ക്കവുമായ് താളം കൊട്ടിപ്പാടുന്നു മാഗധര് 

സൂതവൈതാളികന്മാരും സ്തുതിച്ചു പരുഷേന്ദ്രനെ. 3 

നര്ത്തകന്മാര് നൃത്തമാടി പാട്ടുകാരികടം പാടിനാര് 

കുരുവംശന്തോത്രമായി മധുരം രക്തകണ്ണികഠം* 3 

മദ്ദളം ത്ധര്ജ്ത്ധരം ഭേരി പണവാനകഗോമുഖം 

ആഡംബരം ശംഖുകളമച്ചം ദുന്ദുഭിജാലവും 4 

ഈവണ്ണമിവയൊക്കേയും മററുമങ്ങനെ ഭാരത! 

കൊട്ടി ത്തുടങ്ങീ ഹൃഷ്ടന്മാര് കുശലന്മാര് പഠിച്ചവര്. 5 

ഇടിവെട്ടും വണ്ണരള്ള ശബ്ദം ദ്യോവിങ്കലെത്തിതേ 

ഉണര്ത്തിയങ്ങറഒദിടും ധരമ്മ.പുത്രനരേന്ദ്രനെ. 6 

നത്തെത്ത കേറിസ്സഖമായയറങ്ങീട്ടങ്ങണര്ന്നവന് 

ഏററവശ്ൃക്രിയയ്ത്മകുത്തീ കുളിപ്പുരയില് മന്നവന്. 7 

കുളിച്ചു വെള്ളവസ്ത്ൂക്കാര നൂറെറട്ടു യവപൂരുഷര് 

കുളിപ്പിപ്പോര പൊന്കുടത്തില് വെള്ളമായ”ച്ചെന്നണഞ്ഞുതേ. 

ഭദ്രാസനത്തില് വാണിട്ടു നേര്മ്മവസ്ത്രമുടുത്തവന് 

കളിച്ചു ചന്ദനം ചേര്ത്തു ജപിച്ചുള്ള ജലത്തിനാല്,. 9 

ശീലമുള്ളോര് കഷായത്താല്ത്തിരുമെയ തേച്ചിതങ്ങനെ 

മണപ്പിച്ചു മണം പുണ്ട തണ്ണൂീരാറാടിയായവന്. 10 

& രക്തകണ്ണികഠം..മധുരസ്വരത്തോടു കൂടി ജഖര്, 
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രാജ ഹം സംപോലെയയള്ളോരുഷ്ണീഷം ശിഖികല്ലിതം* 

വെള്ളം തോര്ത്തുന്നതിന്നായിത്തലയില്ക്കെട്ടിനാന൨൯. 11 

രക്ത ചന്ദനവും മെയ്യിഥണിഞ്ഞിട്ട മഹാഭജന് 

മാല ചാര്ത്തിപ്പട്ട ചുററി പ്ര:ങ്മുഖന് കൂപ്പിനിന്നവന്. 12 

മന്്രം ജപിച്ചു കരന്തേയന് സന്മാര്ഗ്ഗത്തില് നടപ്പവന്൯ 

പിനീ തനായത്തീ യെരി യുമഗ്നിശാലയി ലേറിനാഠന്. 18 

പവിത്രച്ചമതക്കോല്കൊണ്ടഗ്നിക്കാഹുതി കൊണ്ടുമേ 

മന്ൂരമൊത്തര്ച്ചനം ചെയ്തു ഗൃഹത്തേക്കെഴനള്ളിനാന് 3 4. 

രണ്ടാം കക്ഷ്യയി ലുഠംപ്പുക്ക പുരുഷവ്യാഘനാം നൃപന് 

പ്ിന്നെക്കണ്ടു വേദവേദി വൃദ്ധബ്രാഹ”്മണമുഖ്ൃരെ. 29 

വേദവ്രതസ്പാതരായിക്കൃയതാ൨ ഭഥരെപ്പരം 

സഹസ്ര റനുചരന്മാരാമായിരത്തെട്ട പൌരരെ. 16 

അക്ഷരപ്പൂക്കളാലാശിസ്സ്സോതിച്ചിട്ട മഹാളജന് 

ആ ബ്രാപ്മണര്ക്കു തേന് നെയ്യും സുമ ംഗളഫലങ്ങളും 17 

കൊടുത്തു വെവ്വേറെ നിഷകം പൊന്നും നല്കീട്ട പാണ്ഡവന് 

അലങ്കരിച്ച നൂറശ്വം വസ്രൂം സ്വാഭീഷ്യദാനവും. 18 

കറക്കും കുപിലപ്പൈക്കഠം വത്സരോടൊത്തു പാണ്ഡവന് 

വെള്ളിക്കുളമ്പു പൊന്കൊസമ്പൊത്തേകിച്ചുററീ പ്രദക്ഷിണം. 19 

സ്വസ്തികം വര്ദ്ധമാനങ്ങാം നന്ദ്യാവര്ത്തങ്ങഠം പൊന്നുകഴം 

നിറക്കുടങ്ങഠം പൂമാല കത്തീടും തീയയമങ്ങനേ 20 

നിറച്ചക്ഷതപാത്രങ്ങഠം രുചകം: രോചനങ്ങളും 

ചമഞ്ഞ കനയൃകകളം തയിര് നെയ്യംബു തേനുമേ 21 

മംഗലസ്ത്റ്ീ പക്ഷികളം മററും പുജി തമായവ 

കണ്ടും തൊട്ടം പൃഥാപുത്രന് പുറംകക്ഷ്ൃയയിലെത്തിനാന്., 2൭ 

മഹാഭജന്നായവിടെ നിന്നീടും പരിചാരകര് 

പൊശ്മയം സര്വ്ൃവതോര്ഭദ്രം മുത്തു വൈഡൂുര്യമണ്ഡിതം 23 

നല്ല മെത്ത വിരിച്ചിട്ട മേല്വിരിപ്പുള്ളതായഹോ 

വിശ്വകര്മ്മാവു നിര്മ്മിച്ച ദിവ്യാഗ്രൃാസനമേകിനാര്. 64. 

അതിങ്കല് വാഴുമാ മാനൃമഹീശന്നു വിഭൂഷകഠം 

വിലയേറും വിശുദ്ധങ്ങഠം ദാസന്മാരേകി മുററുമേ. ക 

കോപ്പണിഞ്ഞു ചമഞ്ഞോരു യോഗ്യന് കുന്തീ സുതന്നുടേ 

രൂപമപ്പോം മഹാരാജ, ശത്രുദഃഖദമായിതേ. 26 

പൊന്നുംപിടിയെഴം തിമാഠാക്കാന്തി വെഞ്ചാമരങ്ങളം 

വീശി ശ്ലോഭിച്ചിതരചന് മിന്നല്ക്കാറു കണക്കിനെ. 77 

ഭൂതസ്മുതികളെക്കേട്ടും വന്ദിവന്ദനയേററുമേ 

1 ശിഖികല് പിതം -- (ഖാണ്ഡവദാഹത്തില്) അഗ്നി സമ്മാനിച്ചതു". 
ട് രചകം . ൦പാന്മാല. 

0 
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പാട്ടുകാര്തന് പാട്ട കേട്ടമരുളീ കുരുനന്ദനന് 28 
മുഹൂര്ത്തത്തിന്നു മേലണ്ടായ് പെരുതാം വന്ദിനാദവും 
തേരാളിത്തേരൊലി കളമശ്വഘയഖുരനാദവും. 29 

ഗജഘണ്ടാരവ*ത്താലും ശംഖനാദത്തിനാലുമേ 

നരപാദസ്വനത്താലും കുലുങ്ങും വണ്ണമായ മഹി. 30) 

പിന്നീടകത്തു ചെന്നിട്ട മുട്ട കുത്തീട്ട മാലിയെ 
നിലം മുട്ടിച്ചുടന് വന്ദ്യമന്നോര്മന്നനു കൂപ്പിയും. 81 
കുണ്ഡലം ചാര്ത്തി വാഠം തൂക്കിച്ചട്ടയിട്ട യുവാവുടന് 

ദ്വാരപാലന് ധര്മ്മജനെ വീണ്ടം കുമ്പിട്ടു കൂപ്പിയം 32 
ഹൃഷീകേശന് വന്നുവെന്നു മഹാത്മാവോടടണര്ത്തിനാ൯; 

ചൊല്ലിനാൻ പുരുഷവ്യാ(ഘന് സ്വാഗതത്തോട കൃഷ്ണനെ, 33 

ഇവന്നര്ഘ്യവു മേകേണം പരമാര്ച്ചിതപ് ഠവും. 

കടത്തിക്കൃഷ്ണനെപ്പിന്നെപ്പഠത്തിടംലിരുത്തിയം 84 
പൂജിച്ചു വിധിയാംവണ്ണം ധര്മ്മര:ജന് യുധിഷ്ഠിരന്. 

83. കൃഷ“ണവാക്യം 

അര്ജ്ജുനന്െറ ശപഥം നിറവേററുന്നതിനു വേണ്ട സഹായം ചെയ'തനു 

ഗഹിക്കണമെന്ന് ധര്മ്മപുത്രന് കൃഷ്ണനോട പേക്ഷിക്കുന്നു. അര്ജ്ജുനന് നി 
ഷപ്രയാസം ജയദ്രഥനെ കൊന്നു സത്യം പരി പാലിക്കു മെന്നു പറഞ്ഞു കൃഷ്ണന് 
ധര്മ്മപുത്രരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു . 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

യയധിഷ്യിരുപന് പിന്നെ പ്രതിനന്ദ്ച്ചു കൃഷ്ണനെ 
ദേവകീപുത്രനോടോതീ നന്ദ്യാ കുന്തീകുമാരകന് : 3. 

* “ ഈ രാത്രി സുഖമാംമട്ടു കഴിഞ്ഞോ മധുസൂദന! 
ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കയങ്ങന്ണ്ൂ തെളി ഞ്ഞീലല്ലിയച്ൃത്! "” ക 

തക്കതാംമട്ട ചോദിച്ചു കേശവന് ധര്മ്മഭൂവൊടും 

ക്ഷത്താവുണര്ത്തിച്ചു പിന്നെത്തനന്നാഠ. ക്കാര് വന്നു നില്ലതും. 3 

രാജാനുജ്ഞയൊടടം പിന്നെക്കടത്തിയവരെ ദ്ൂരതം 

ഭീമന് വിരാടനാദ്ധൃഷ്ടദൃയമ“നന് സാതൃകിയങ്ങനെ ക 
ചേദിരാജന് ധൃഷ്ടകേതു തേരാളി ദ൫പ൨ദന് പ്രഭ 
ശിഖണ്ഡി മാദ്രേയര് ചേകിതാനന് കേകയനങ്ങനെ 5 

യുയൂയല്സു കാരരവ്യയനുത്തമാജസ്സാ ദൂപദാനുജന് 
സുബാഹവാ യധാമന്യ പാഞ്ചാലീ പുതൂദരവരും 6 
ഇവരും മററു പലരും ക്ഷത്രിയന്മാര് നര .ഷഭ! 

കടന്നു നൂപനെപ്പൂജിച്ചിരുന്നാരാസനങ്ങളില്. 7 

* ഗജഘണ്ടാരവം .. ആനകളുടെ കഴുത്തില്ക്കെട്ടിയ മണികളുടെ ശബദം. 
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ഒരു പാഠത്തിങ്കലിരുന്നഛരനേരം മഹാബബലര് 

ശ്രീകൃഷ്ണനും സാത്യകിയും മഹാത്മാക്കഠം മഹാപ്ര്രഭര്. ൫ 

അവരൊക്കക്കേട്ടിരി ക്കെദ്ധര്മ്മജന് മധുവൈരിയെ 

പുണ്ഡരീ കാക്ഷനെ വിളിച്ചോതിനാ൯ നല്ല ഭംഗിയില്: 9 

* : ഞങ്ങളങ്ങെത്താന് ശ്രയിച്ചിട്ടിന്ദ്രനെസ്പരര പോലവേ 

ജയം പ്രാര്ത്ഥിപ്പു യുദ്ധത്തില് ശാശ്വതങ്ങം ശുഭങ്ങളും. 10 

അങ്ങുന്നറി യൃമേ രാജ്യനാശവും പിന്നെ വൈരികഠം 

ദ്രോഹിച്ചതും പലതരം ക്ലേശവും കൃഷ്ണം സര്വ്വവും. 31 

സര്വ്വേശ, നിങ്കല് ഞങ്ങഠംക്കു സര്വ്വര്ക്കും ഭക്തവത്സല! 

സുഖമുള്ളതു നില്പൂ നടപ്പും മധുസൂദന! 12 

നിങ്കലെന്െറ മനം നില്ലംവണ്ണം വാര്ഷ്ഡേയ, ചെയ് ക നീ 

അര്ജജൂനന് ചെ.ഷ്ണ ശപഥം സത്യമായ പന്നിഒംപടി. 13 

ദുഃഖാമര്ഷക്കടലില്നിന്നങ്ങു കേററിത്തരേണമേ 

കടക്കു വാന ഞങ്ങഠംക്കു ഭവാന്൯താന് തോണിയാവണം. 14. 

പോരില്ശ്ുത്രുവധോദ്യക്തനത്ര ചെയും രഥീന്ദ്രനം 

പ്രയതപ്പെട്ടിടടം സൂതന് ചെയ്തീടന്നവിധം ഹരേ! 19 

ആപത്തിലാ വൃഷ്ണി കളെക്കാക്കുംവണ്ണം ജനാദന! 

ഞങ്ങളേയും മഹാബാഹോ, ദഃഖത്തല്ക്കാത്തുകെൊഠംക നീ. 16 

കപ്പലെന്നേ കാരവാഴിഷ്ക്കാണ്ടീടം പാണ്ഡുപുത്രരെ 

കപ്പലായ ക്കരക്കേററൂ നീ ശംഖ ചക്രഗദാധര! 7 

കൈതൊഴാം ദേവദേവേശ. സനാതന, വിശാതന! 

വിഷ്ലോ, ജിഷ്ക്രോ, ഹരേ, കൃഷ്ണ, വൈകണ്ണ, പുരുഷോത്തമ! 18 

പുരാണര്ഷിവരന് നീയാ വരദന് ശാര്ങ്ഗിയെന്നുമേ 

നാരദന് ചൊല്ലിയതു ന* സത്യമാക്കുക മാധവ! '' 19 

സദസ്സിലീവിധം ധര്മ്മപുത്രന് ചൊന്നംബുജേക്ഷണ൯ 

വാഗമി ധര്മ്മജനോടോതീ പുതുമേഘഘനസ്വനന്. ൧0 

ശ്രീകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു 

അവ്വണ്ണമില് വാനോരോടൊക്കും മുപ്പാരിലെങ്ങുമേ 

വില്ലാളി യൊരുവന് പാര്ത്താലെവവണ്ണം പാര്ത്ഥനര്ജ”്ജുനന്. 

വീര്യമുള്ളോനസ്ധരശാലി പരാക്രമി മഹാബലന് 

യൃദ്ധദക്ഷന് സദാമര്ഷി തേജസ്വി നരപുംഗവന്. കമ 

യുവാവു വൃഷഭസ്കന്ധന് കൈകാം നീണ്ട മഹാബലന് 

സിംഹര്ഷഭഗതി ശ്ര"മാന് കൊല്ലും നിന് വൈരിവീരരെ. 23 

ഞാനുമങ്ങനെ ചെയുന്നുണ്ടാക്കുന്തീ സുതനര്ജജൂനന്. 

എരിതീ പോലെയാ ദ്ധാര്ത്തരാഷ്ട്രപ്പട ചുടുംപടി. 24൭ 

ഇന്നാപ്പാപി ക്ഷൂദ്രനായ സഭഭദ്രക്ഷയഹേതുവെ 

മേലി ല്ക്കാണാത്തമട്ടമ്പെയ്തകലെപ്പോക്കുമര്ജ് നന്. കി 
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കഴവാറപരുന്തൃഗ്രക്കുറുക്കനിവയൊക്കയയം 

അവറ്റ മാംസം തിന്നീട്ടമിന്നു മര്ത്ത്യാശനാഘവും. 26 
ഇന്ദ്രാദിവാനോരൊന്നിച്ചു രക്ഷിച്ചാലും യധിഷ്യിര! 
അവന് പെരുംപോരിലിന്നു കാലനൂര്ക്കു ഗമിച്ചിടം. 7 
ഇന്നു സൈന്ധവനെക്കൊന്നു ജിഷ'ണ നി ന്മുന്നിലെത്തിടും 
ശോകം തീര്ന്നല്ലല്കൂടാതെ വാഴ”ക ഭൂതിയൊടുടം വിഭോ! 28 

84. അര്ജ-ജൂനവാക്യം 

ധര്മ്മപൃത്രന് അര്ജ്ജുനനു” വിജയം ആശംസിക്കുന്നു. അര് ജജുനന് കണ്ടു 
സ്വപ്നത്തി ന്െറ കഥകേട്ട്” എല്ലാവരും അത്ഭൂതപ്പെടടകയും സന്തോഷിക്കയും 
ചെയ്യന്നു. അര്ജ്ജുനന് കൃഷ്ണനോടും സാത്ൃകി യോടും കൂടി രഥത്തില് കയറി 

യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെടുന്നു. ധര്മ്മപുത്രനെ രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല അര്ജ്ജുനന് 
സാത്യകിയെ ഏല്പ്പിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അവരേവം പചൊല്ലിടടമ്പോഠംക്കാണായ“൨ന൬ആ ധനഞ്ജയന് 
സുഹൃുല്സമേതനാം ധര്മ്മപുത്രനെച്ചെന്നു കാണുവാന്. 1 
അവന് ശുഭക്കാവല് കേറി മുന്പില്ത്തൊഴുതു നില്ലവേ 
നന്ദിയോടൊന്നേററുപല്കീ പാര്ത്ഥനെദ്ധര്മ്മനന്ദനന്. ക 

മുര്ദ്ധധവില് (ഘാണനം ചെയ്തു കൈകൊണ്ട തഴുകീട്ടടന് 

പരമാശിസ്സ്റ നല്കീട്ട പുഞ്ചിരിക്കൊണ്ടു ചൊല്ലിനാന്: ൫ 

* 'ദുഡമര്ജ്ജുന, യുദ്ധത്തില് നിനക്കു വിജയം വരും 
അമ്മട്ടാണിന്നു നിന് ഛായ, തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട കൃഷ്ണനും," " 4 
അവനോടോതിനാന് ജിഷ്ണു പരമാശ്ചര്യമുത്തമം: 
* * കൃഷ്ണപ്രസാദം കൊണ്ട്? ഞാന് കണ്ടേനങ്ങന്റ്കു മംഗളം." 5 
കണ്ടതിന്വണ്ണമൊക്കേയുമതുണര്ത്തിച്ചി തര്ജ'ജൂനന് 
മുക്കണ്ണനെക്കണ്ട കഥ സുഹൃദാശവാസനസ്റൂടന്. 6 

നിലത്തു തല കുമ്പിട്ടു വിസുയിച്ചവരേവരും 
നന്ദിദ്ധവജനെ* വന്ദിച്ചു നന്നുനന്നെന്നു വാഴ*ത്തി നാർ. 7 

ധര്മ്മപുത്രാനുമതിയോടാസ്സുഹൃത്തുക്കളേവരും 
ഉടന് ചൊടിച്ചു ഹര്ഷാച്ചു സംഗരത്തിന്നി റങ്ങി നാർ. 8 

ശ്രീ കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനശൈനേയരടി കുമ്പിട്ട മന്നനെ 
യധിഷ്യി രഗൃഹത്തിങ്കല്നിന്നിറങ്ങീ പ്രഹൃഷ്ടരായ”. 9 
ഒററത്തേരില്ദ്ദുരാധര്ഷരാമെശ്ശുനേയജനാദനര് 
വീരരൊപ്പം ചെന്നു പിന്നെയരജ്ജുനനെ റ ഗൃഹത്തിലും. 10 

അങ്ങു ചെന്നു ഹൃഷികേശന് സൂതനെപ്പോലൊരുക്കിനാ൯ 

ല് നന്ദിദ്ധാജന് ശിവന 



ക12 പ്രതിജ്ഞാപര്വവം 

പോരിന്നു രഥിമുഖ്യന്െറ വാനരദ്ധജമാം ര൪ഥ൦. 11 

മേഘഗംഭീരഘോഷത്തില്ത്തപ്യകാഞ്ചനകാന്തിയില് 

ബാലാര്ക്കമട്ടില്ശ്ശലോഭിച്ചു കോപ്പ്പൊരുക്കിയൊരാ രഥം. 14 

പിന്നെപ്പുരുഷശാദ്ദൂലന് പരം സജ്ജപുരസ്സറരന്! 

ആഹ്നികംചെയ്ത പാര്ത്ഥന്നാത്തേര് തയ്യാറെന്നുണര്ത്തിനാ൯. 

കിരീടി പൊന്ചട്ടയിട്ട ലോക പ്രവരവാഹനം3 

വില്പമമ്പും കൈയിലേന്തി വലം വെച്ചിടിനാന൯ുടന്. 14 

തപോവിദ്യാവയോവൃദധര് കര്മ്മവാന്മാര് ജിതേന്ദ്രിയര് 

ജയാശീര്വ്വാദമോതിക്കേട്ടാപ്പെരുംതേരിലേറിനാന്. 15 

മുന്കൂട്ടി പ്പോരില് വിജയം നേടും മന്ത്രം ജപിച്ചഹോ 

അഭിന്ത്രിച്ച തേരേറിയദയം ഭാനുപോലവേ. 16 

അവന് തേരാളി വന്തേരില്പ്പ്പെന്നേം കോപ്പുമണിഞ്ഞവന് 
അര്ച്ചി ്സ്ാടും മേരുവിങ്കല് സൂര്യന്പോലെ വിളങ്ങി നാന്. 
പാര്ത്ഥന്െറ പുറക കേറീ ശൈനേയന് വാസുദേവനും 

ശര്യാതിയജേഞ പോമിന്ദ്രന്നൊപ്പമശവികഠം പോലവേ. 18 

കടി ഞാണേന്തി ഗോവിന്ദന് രശ്മി മാ ന്മാരിലുത്തമന് 

ഇന്ദ്രന് വൃത്രവധത്തിന്നു പോമ്പോഠം മാതലി പോലവേ. 19 
അവരോടൊത്തു പന്തേരു കേറി വാണീടുമര്ജജൂനന് 

ബുധശുക്രയു തന് ധ്വാന്തഹാരി ചന്ദ്രന് കണക്കിനെ 20 

സൈന്ധവന്്റെറ വധം പാര്ത്തു യാത്രയായ ശത്രുനാശനന് 
പാശിമിത്രരൊടൊത്തിന്ദ്രന് താരകപ്പേഠരിലാംവിധം. 21 
മംഗല്യവാദ്യ.ഘാഷങ്ങടം ശുഭസ്പവവുമൊത്തഹോ 
സ്തൂതിച്ചു മഠാഗധര് പരം പാര്ത്ഥവീരന്െറ യാത്രയില്. 32 

പുണ്യാഹങ്ങഠം ജയാശിസ്സ സൂുതമാഗധനി സ്വനം 

വാദ്യ_.ഘാഷവുമായ” പ്രീതി ചേര്ത്താനവനവര്ക്കഹോ. 43 

പുണൃഗന്ധത്തൊടും നല്ല കാററു വന്നനുകൂലമായ” 

വീശി ഹര്ഷം പാര്ത്ഥനേകീ ശത്രുക്കഠംക്കാര്ത്തിയേയയമേ. 24 
അന്നേരത്തു മഹാരാജ, പലമട്ട ശുഭങ്ങളായ” 

കാണായ”വന൬ൂ നിമിത്തങ്ങാം വിജയത്തിന്നസംഖ്യമേ. മ 

പാണ്ഡവര്ക്കിഹ നിന് പങ്കില് വിപരീതങ്ങഠം മാരിഷ! 

വിജയത്തിന്നനുഗണം ശകുനം പാര്ത്തു പാര്ത്ഥനും 26 
വില്പാളിയാം സാതൃകിയോടോതിനാനി പ്രകാരമേ: 
“ “യൃയയധാന, നമുക്കി പ്പോഠംക്കാണ്മടൂപോരില് ദൂഡധം ജയം. 47 

ശകുനങ്ങളി തൊക്കേയും കാണ്മീലേ ശിനിപുംഗവ।! 

2 സജ്ജപുരസ്സരന് - ചട്ടയും മററുമിട്ട്” ഒരുങ്ങിയ ഒടന്മാര് മുന് പിലുള്ളവന്. 

ക ആഹനികം-- രാവിലത്തെ സന്ധ്യാവന്ദനം. 5 ലോകപ്രവരനായ അര് 
ജജുനന് രഥടത്ത (വാഹനം) പ്രദക്ഷിണംവെച്ചു എന്നാണു മൂലം, 4 രശ്മി 
മാന്. തേരാളി, 
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ഞാനിന്നു ചെല്ലുമവിടെയെവിടെസ്സ്സേന്ധവന് നൃപന് 28 

കാലനൂര്ക്കു ഗമിപ്പാനെന് വീര്യത്തെക്കാത്തു നില്പതോ. 

എനിക്കു സൈന്ധവവധം കൃത്ൃമേതുവിധത്തിലോ, 29 

ആവിധം വലുതാം കൃത്യം ധര്മ്മരാജന്െറ രക്ഷണം. 
അതിനാല് നീ മഹാബാഹോ, കാത്തുകൊഠംക നരേന്ദ്രനെ 30 

ഞാന് കാത്തുകൊണ്ടീടുംവണ്ണംതന്നെ നീ കാത്തുകൊള്ളക. 

പാരില്ക്കാണുന്നില്ല നിന്നെപ്പോരില് വെല്ലുന്നൊരുത്തനെ 831 

പോരില് കൃദഷ്ണാപമന് നിന്നെക്കേറാ ദേദവന്ദ്രനാകിലും. 

നിന്നെയോ രഥിയാം പ്രദ്യമനനെയോ വിശ്വസിച്ചു ഞാന് 

ചിന്തയെന്യേ സൈന്ധവനെക്കൊല്വാന് പോരും നരർഷഭ! 
എന്നെപ്പററി വിചാരിക്കവേണ്ട സാത്വതം, ചെററുമേ 33 

സര്വ്വാത്മനാ മന്നവനെത്തന്നെ നീ കാത്തുകൊള്ളണം. 
ഏതിടത്തു മഹാബാഹു വാസുദേവന൯ുമില്പയോ, 34 

ഞാനുമില്പവിടെപ്പി ന്നെയാപത്തുണ്ടായി വന്നിടാം. ക് 
പാര്ത്ഥനേവം ചൊല്ലിയോരു ശത്രുജിത്തായ സാതൃകി 85 

അവ്വണ്ണുമെന്നേററു പോയീ ധര്മ്മരാജനെഴുന്നെടം. 



ജയ്ദ്രഥവധപര്വ്വം 

85. ധൃതരാഷ'ട്രാനുതാപം 

അഭിമനൃവധം, അര്ജ്ജുനശ പഥം മുതലായതു കേട്ട ധൃതരാഷ്ട്രര്, തെ 

മക്കളുടെ അവസാനമടുത്തു എന്നു മനസ്സിലാക്കി സങ്കടപ്പെടുന്നു. ദുര്യേധേന 

നെ വേണ്ടസമയത്തു” നിയന്ത്രിക്കാതിരുന്നതി നെപ്പററി പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു, 

ധ്ൃതരാഷ്ട൯ പറഞ്ഞു 

പിറെറന്നാഠംച്ചെയ്യതെന്താണു ദുഃഖശോകര്ത്തരാമവര്? 
അഭി മനയവധംമൂല മാരെല്പാമേററിതെന് ഭടര്? 3 

ആസ്സറവ്യസാചിയു ടെയാക്കരമ്മം കണ്ടുള്ള കാരവര് 

ആക്കുററം ചെയകിലും പേടി വിട്ടതെങ്ങനെ ചൊല്ക നീ. 2 

പുത്രശോകം കൊണ്ടെ ചുട്ടപൊടിച്ചന്തകസന്നിഭന് 
നരവ്യാ॥ഘന് വരുന്നേരം നേരേ നോക്കിയതെങ്ങനെ? 3 

പെരുംവില്ലൂ കുലല്ലേലും വഭവാനരകേതുവെ 
പുത്രശോകാര്ത്ത൭നക്കണ്ടിട്ടെന്തുവാന് ചെയ്തിതെന് ഭടര്? ി 

എന്തു സഞ്ജയ, യൃദ്ധത്തില്പ്പററീ ദുര്യോധനന്െറമേല് 
പരി വാദം പരം കേട്ടേ കേട്ടതില്ലഭി നന്ദനം. 8 

ശ്രൃതിക്കുചിതമായ”ച്ചിത്തം ശ്രവിപ്പീച്ചീടമൊച്ചകടം 
ഇപ്പോോഠംക്കേഴംക്കുന്നതില്ലൊട്ടം സൈന്ധവര് വാണ്ണിരുന്നിടം. 

കോഴംക്കുന്നി ല്ലെന്മക്കളമട ശിബിരത്തില് സ്പുവത്തൊടും 
സൂതമാഗധരാട്ടക്കാരി വര്തന് കഥയെങ്ങുമേ. 7 

എപ്പോഴുമെന് ചെവീ കളര്പ്പിച്ചി രന്നോരു ശബ്ദവും 

ഉപ്പ്പോഠംക്കേയംപ്പ”ല ദൈന്യം പുണ്ടവര് ശബ് ദിപ്പതായഹേ?. 

ഞാന് സഞ്ജയ, സത്ൃയധ്ൃയതി സോമദത്തന്െറ മന്ദിരേ 
ഇരുന്നു താത, കേട്ടല്ലോ മുന്നമേ ശബ് ദമുത്തമം. ] 

പുണ്യം കെട്ടുള്ള താണി പ്പോരം മുഴുത്താര്ത്തസ്വരത്തിനാല് 

ഈ ഹിക്കുന്നേന് ഗഃതാത്സാ ഹമെന്മക്കളടെ മന്ദിരം. 30 

ചിത്രസേന൯ വികര്ണ്ണന് ദുര്മ്മുഖന് പിന്നെ വിവിംശതി 

മററമമെയക്കളിവര്ത൯ ഗൃഫേ കേരപ്പീലയാദ്ധവനി 3.1 

വിപ്പക്ഷത്രിയവൈശ്യന്മാര് സേവിപ്പ ശിഷൃരായ” സദാ 
എന്റ മക്കഠംക്കു ഗതി യാം വില്ലാളി ദ്രോണപുത്രനെ. 12 



ൃതരാഷി്ട്രാ൯താപം 2) 

വിവാദലാപസപ്പാപ വാദ്ൃയഘോഷങ്ങളാലുമയേ 
നാനാഗീതങ്ങളാലും താന് നന്ദിക്കുമവനെപ്പൊഴെം. 13 

കുരു പാണ്ഡവ വൃഷ്ണീന്്രര പലരും സേവച്െയ്യവന്൯ 
ആ ദ്രണിതന് ഗൃഹേ സുതം, കേഠപ്പീലാ മു൯ന്വിധം സ്വനം. 14 

വില്വാളി ദ്രോണസുതനെയാട്ടക്കാര് പാട്ടുകാരുമേ 
സേവിച്ചിരുന്നി തവര്തന് ശബദം കേയംക്കുന്നതില്ലിഹ. 18 

വിന്ദാനുവിന്ദരുടയ ശിബിരേ രാത്രിയാരവം 
കേയക്കാറുണ്ടിന്നു കോഠപ്പീലാ കേകയന്മാര്ഗൃഹത്തിലും. 16 

നിത്ൃയസന്തുഷ്യരായോര്തന് നൃത്തവും കൊട്ടു പാട്ടമേ 

കൂട്ടത്തോടേ കേട്ടിരുന്നൂ കേഠക്കുന്നി പ്പിന്നൊരൊച്ചയയം.. 17 

യാഗം ചെയും യാജകന്മാര് ചെന്നു സേവിക്കുമെപ്പൊഴും 

വിദധാന് യൂപദ്ധ്വജ് നെയാശ്ശൂബദമിന്നില്ല കേഠംക്കുവാന്. 18 

ജ്യാഘോഷം ദവേദനിര്ഗ' ഘോഷം തോമരാസി രഥാരവം 
ദ്രോണ്ഗേഹത്തിലുണ്ടെന്നുമതിപ്പേഠഠംക്കേരംപ്പതില്ഖ ഞാന്. 19 

നാനാനാട്ടാരവഴിക്കുണ്ടായിരുന്നാഗ്ലീതശ്ശൂബ “ദവും 
പെരുതാം വാദ്ൃരവവുമിന്നു കേയഠക്കുന്നതില്പ ഞാന്. 20 

എന്നോ വന്നി തൂപപ്പാവ്യത്തികംല്നിന്നു ജനാദനന് 
സന്ധിക്കായിസ്സര്വ്ുഭൂതകരുണാകരനച്യൃതന് 21 

അന്നേ ചൊന്നേന് സൂര, മന്ദന് ദുര്യോധനനൊടപ്പപൊഠം ഞാന് 
വാസുദേവന്വഴിക്കണ്ണീ, യോജിക്കു പാണ്ഡുപുത്രരായ്. കമ 

കാലോചിതമിതെന്പക്ഷം തെററിക്കൊല്പാ സുയോധന! 
സന്ധി യാചിച്ചിടം കൃഷ്ണന്തന്നെ നീ ധിക്കരിക്കൊലാ. 28 
ഹിതം കണ്ടരുളന്നോനെ,ജ്ജയിക്കാ പോരില് നീ ദുഡം, 
നിരസിച്ചാനവന് സര്വ്വധന്പീന്ദ്രയദുമുഖ്ൃയനെ. 24, 
അനുനേയോക്തി ചൊല്ദവാനെക്കൈക്കൊണ്ടില്പ നയത്തി 
പരം ദുശശൂസേനന്േറയും കര്ണ്ണുനന്േറയും മതത്തിനെ [നാല്. 

സ്വീ കരിച്ചായെടന്ന വിട്ട കാലഗ്രസ്പന് ദുരാശയന്. 
ഇച്ഛിപ്പീലം ചൂതിനു ഞാന് വിദുരന് സമ്മതിച്ചിടാ 26 

സൈന്ധവന് ചൂതനികച്ചിപ്പീലതിച്ചിപ്പീല ഭീഷ്മരും. 
ശലുൃന് ഭൂരിശ്രവാവേവം ജയനും പുരുമിത്രനും 37 

ദ്രോണന് ദ്രണി കൃപന്താനും ചൂതിച്ചിപ്പ"ല സഞ്ജയ! 
ഇവര്കക്കഴും മതം ഒകൈക്കൊണെന്മകന് നിന്നുവെങ്കിലോ 28 

ജ്ഞാതിമിത്രയയതന് സരഖ്യം ചിരം വാഴുമനാമയം. 
രക്ഷ ണന്മാര് നല്ലവാക്കുള്ളോര ജ്ഞാതി മാരീല് പ്രിയംവദര 
ക്ലീനര് സമ്മതര് ബുധര്൪ സുഖം പാണ്ഡവര് വാഴുമേ. 

കയ്ുപദ്ധജന്... ഭൂരിശ്രവസ്സ്”. 



410 ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

ധര്മ്മം നോക്കും നരന് നിത്യം നേടുമെല്പാടവും സുഖം 90 

മരിച്ചാലും സുഖം നേടിത്തെളിഞ്ഞു മരുവീടുമേ. 

ഭൂ രിക്കര്ദ്ധം ഭരി ക്കേണ്ടുമവര് സാമ.ത്ഥ്ൃമുള്ളവര് 1 

ആഴി ചൂഴുമൊരീയുഴിയ൨ ര്ക്കും പൈതൃകാംശമാം. 
നി യോഗിച്ചാല്ദ്ധര്മ്മവഴി നില്ലുമാപ്പാണ്ഡുനന്ദനര് 32 

ചൊന്നാല് പാണ്ഡവര് കേട്ടീടടം ജ്ഞാതി മാരുണ്ടെനിക്കെടോ. 

ശല്യന്െറ സോമദത്തന്െറ മാന്യന് ഭീഷ'“മന്െറയങ്ങനേ 89 
ദ്രോണണ്െറയാ വികര്ണ്ണന്െറ ബാല്ഹീകന്െറ കൃപന്െറയും 

മഹാന്മാരാം മററു വൃദ്ധഭാരതന്മാരുടേയുദമേ. 34 

നിനക്കു ഹിതമായ്ച്ചൊല്ലും വാക്കുണ്ണിീ, കേയംക്കുമായവര 
നീ യെത്തോര്ക്കുന്നി തവരില് മറിച്ചാരാനുമോതുമോ? 6 

ധര്മ്മം വിടാ കൃഷ്ണുനവരവനില്ച്ചേരുമേവരും 
ഞാനും ധര്മ്മഹിതം പാര്ത്തു ചൊന്നാലാവീരരാമൊഴി 86 

തെററിക്കില്ലാ ധര്മ്മശീലരാണല്ലോ പാണ്ഡുനന്ദനര്. 

എന്നു സൂത, കരത്ഞേറെപ്പറഞ്ഞേനുണ്ണി യോടു ഞാന് 97 

വിഡ്ഡ്ിയെമ്മൊഴ കേട്ടില്ലാ കാലപ്പിഴയിനാലെയാം. 
ഭീമാര്ജജൂനന്മാരെങ്ങണ്ടോ ശൈനേയന്൯ വൃഷ്ണിമുഖ്യനും 98 

പാഞ്ചാല്യനുത്തമാഷസ്സം യുധാമനൃഭടേന്ദ്രനും 
ദര്ദ്ധര്ഷനാം പാര്ഷതനം മടങ്ങാത്ത ശിഖണ്ഡിയ്ും 9 
അശ'മകന്മാര് കേകയരും സാമകി ക്ഷത്രധര്മ്മനും 
ചേകിതാനന് ചൈദ്യനുമാ വിഭൂകാശൃന്െറ പുത്രനും 40) 
ദ്ൂരപദേയന്മാര് വിരാടന് രഥി ദ്ൂപദരാജനും 
നരവ്യാഘര് യമന്മാരും മന്ത്രിയാം മധുവൈരിയും ടട 

ഇവരോടങ്ങാരെതിര്ക്കും ജീവനില്ക്കൊതിയുള്ളവന്? 

ദിവ്യാസ്രരം തൂകുമെന് മാററാര്കളെത്താങ്ങുവതാരുവാന്? 42 

ദുര്യോധനന് കര്ണ്ണനാസ്പരബലന് ശകുനിതാനുമേ 
ദൃശ്ശാസനന്താനുമെന്യ കാണ്മി ലഞ്ചാമൊരാളെ ഞാന്. കാ 

ചമ്മട്ടിയേന്തിത്തേരേറി ഹൃഷീകേശനിരിക്കവേ 
അര്ജജൂനന് പൊരുതീടുമ്പോളവരക്കില്പാ പരാജയം. 44 

ഞാന് ചെയ്യൊരാ വിലാപങ്ങളോരക്കില്ലെന്നേറ സുയോധ 

ഭീഷ്മദ്രോണ നറശ്രേദ്യര് വീ ണുവെന്നല്പി ചൊല്ലി നീ? [നന് 
ആദ്ദീര്ഗ്ഘദര്ശി വിദുരന് ചൊന്ന വാക്കുകളൊക്കയും 

ഈപ “ഫലം കണ്ടവാറോര്ത്തു കേഴുമെന്മക്കഠം നിശ്ചയം. 406 

സൈന്യം ശൈനേധാനും സപൃസാചിയ്ും വെന്നു കണ്ടതില് 
തേര്ത്തട്ട ശുൂന്യമ:യ *ക്കണ്ട കേഴുമെന്മക്കഠം നിശ്ചയം. 47 
ഉണക്കക്കാട വേനല്ല കാററിനേദടൊത്ത പാവകന് 
ചുടുംപോലെന്െറ സൈനൃത്തെച്ചുടമല്ലോ ധനഞ്ജയന്. 8 



സഞ്ജയവാക്യം 217 

നീ ദക്ഷനല്ലോ വിവരമെല്ലാം ചൊല്ലുക സഞ്ജയ! 
അഭിമന്യുവി നെക്കൊന്നു പാരത്ഥന്നു പിഴ ചെയ്തുമേ ടൂ 

അത്തിക്കെത്തിയ നിങ്ങഠംക്കു മനസ്റ്സെന്തായിരുന്നുവോ? 

പോരില്ഗ്ഗാണ്ഡീ വധന്വാവു ചെയ്യും കര്മ്മങ്ങളൊന്നുമേ 60 

ദ്രോഹം ചെയ്തുള്ളൊരീക്കൂട്ടര് താങ്ങില്ലെന്നതു നിശ്ചയം. 
ദുര്യോധനന് കൃത്യമെന്തെന്താക്കുത്യം കര്ണ്ണനോതിനാന് 51 

ദുശ്ശാസന൯ സാബലനുമവര്ക്കീ നിലയായതില്. 

എന്മക്കളൊക്കയും ചേര്ന്നിട്ടെന്ത ചെയ്തിതു സഞ്ജയ! 52 

മന്ദന്െറ ദുര്ന്നയംകെ ണ്ട പോരി ലുണ്ടായതെന്തുവാ൯? 

ലോഭം കൂടുന്ന ദുര ബ്ബുദ്ധി കോപവൈകൃതമുള്ളവന് 543 

രാജ്യകാം ക്ഷി ജളന് രാഗംകൊണ്ടുഠം കെട്ടൊരവന്നുടെ 

ദുര്ന്നീതി യോ നീതിയോംയന്തതു ചൊല്ലുക സഞ്ജയ! ൭൭ 

86. സഞജയവാക്യം 

ഇപ്പോഠം സങ്കടപ്പെട്ടതു കൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ലെന്നും, വേണ്ട കാലത്തു 
ചേണ്ടപോലെ പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു എന്നവരികില് ഇങ്ങനെയൊന്നും സംഭവി 
കടയില്പായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞു” സഞ്ജയന് ധൃതരാഷ്ട്രരെ കുററപ്പെടുത്തുന്നു 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ചൊല്ലാം ഹന്ത ഭവാനോടിതെല്ലാം നേരിട്ടു കണ്ട ഞാന് 
സ്ഥിരനായ്ക്കേട്ടുകൊണ്ടാലും പരം നിന്നുടെ ദുരന്നയം. 1 

വെള്ളം വാര്ന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടു ചിറ കെട്ടുന്ന മട്ടു തേ 

വിലാപം പഴുതേ ഭൂപ, മാഴ്കായ്ക ഭരതര്ഷഭ! 4 

സാധിക്കില്ല കൃതാന്തന്െറ വിചിത്രവിധി മാററവാന് 
മാഴ“കായ്ക ഭരതശ്രേഷ്ഠ, മുന്നമേ കണ്ടതാണിതും. 3 

നീ മുന്നമാച്ചൂതില്നിന്നു കാന്തേയന് ധര്മ്മപുത്രനെ 

മക്കമളയയം മാററിയെങ്കില് മാലേല്ല്യില്പായി രുന്നു നീ. 4 

ഡൃദ്ധകാലമടുത്തി ട്ടം ചൊടിച്ചവരെയൊക്കയും 

പിന് തിരിപ്പിച്ചുവെന്നാകില് മാലേല്ലാില്വായിരുന്നു നീ. ൭ 

 ദുരേ്യോധനന് പാട്ടില് നില്ല്ലാ കെട്ടുകെ'ന്നു കുരുക്കളെ 
മുന്നമാജ്ഞാപിച്ചുവെങ്കില് മാലേല്ല്യില്പായിരുന്നു നീ. 6 
നിറ്റ ബുദ്ധിപ്പിഴയിതില്ക്കുററം ചൊല്ലില്ല പ൦ണ്ഡവ 

പാഞ്ചാലരും വൃഷ്ണികളം മററു മന്നവരേവരും. ഴ് 

നിലയ്ക്കു നിര്ത്തി മകനെയച്ചുന്െറമുറചെയ്തു നീ 

ധര്മ്മത്തില് നിന്നിരുന്നെങ്കില് മാലേല്ലയില്പായിരുന്നു നീ. ൫8 
ലോഷകത്തിലേററവും പ്രാജ്ഞന് നിത്ൃധര്മ്മം വെടിഞ്ഞ നീ 

പിന്തുടര്ന്നു നാഗകേതു കര്ണ്ണ സാബലനിശ്ചയം 9 



418 ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

ആ വിലാപങ്ങളൊക്കേയും രാജാവേ, കേട്ടിരിപ്പ ഞാന് 

വിഷം കലര്ന്ന തേന്പോലെയര്ത്ഥത്തില്ക്കൊതിയുള്ള തേ. 
മുന്നം കൃഷ്ണന് പാണ്ഡവനാം രാജാവി നെയുയമങ്ങനെ 

ഭീഷ'്മനേയും ദ്രോണനേയും നിന്മട്ട നൃപ, മാനിയാ. 21. 

രാജധര്മ്മം വിട്ട നീയെന്നെന്നദ്ദേഹമറിഞ്ഞുവോ 
അന്നുതൊട്ടാക്കൃഷ്ടനങ്ങെബൃഹുധാനിച്ചിടാതെയായ'. 12 
പരുഷം പറയപ്പെട്ട പാരത്ഥരെത്തടയാഞ്ഞതില് 
പുത്രരക്കു രാജ്യക്കൊതിയ, നിനക്കാപ“ഫലമൊത്തതാം, 13 
പിതൃപൈതാമഹം നിന്െറ രാജ്യം പോയീ ശുഭാശയ।! 
പാരത്ഥര് നേടിയൊരിീബ്ഭൂമി യൊക്കപ്പാര്ക്കേണ്ടി വന്നിടും. 
പാണ്ഡൃ നേടീ രാജ്യവുമാക്കാരവര്ക്കുള്ള കീര്ത്തിയും 

അതിലും ധെച്ചമായ് വീണ്ടും ധര്മ്മചാരികഠം പാണ്ഡവര്. 15 

അവര് ചെയ്താക്കര്മ്മവും നീമൂലം നിഷ്ഫലമായിതേ 
ആമിഷാശ। ഭവോന് പിത്ര്യരാജ്യട്രംശം പണന്ത്കുയാല്. 16 
പിന്നെ യുദ്ധമടുത്തപ്പോഠം നിന്ദിപ്പ യൂപം മക്കളെ 

പല കുററങ്ങളം ചൊല്ലിട്ടിതങ്ങള്മുെൊത്തിടാത്തതാം. 17 
പോരില്പ്പൊരുതിടും ഭൂപര് പാലിക്കുന്നില്ല ജീവനെ 
പൊരുതു പാര്ത്ഥസൈന്യം കേറീട്ടാ ക്ഷത്രിയര്ഷഭര്. 18 
കൃഷ്ണാര്ജ്തൂനന്മാര്കളമാശ്ശലൈനേയന് ഭീമസേനനും 
കാക്കും ഒരസന്യത്തോടെതിര്പ്പാനാരു കാരവരെന്നിയേ? 19 
യോദ്ധാവായി ട്ടര്ജ്ജുനനും മന്ത്രിയായി മുകുന്ദനും 

പാലിപ്പോനായ് സാത്യകിയും കാപ്പാനായ് ബ്ഭീമസേനനും 
ഉള്ളാക്കൂടുരൊടാരേല്ലും സത്ൃനിഷ്ഠനു ധനുര്ദ്ധരന് 
കാരവന്മാരുമവര് തന് പിന്തുണക്കാരുമെന്നിയേ? 42, 
സ തൃധര്മ്മപരന്മാരായ് ശൂരര് കൂറുള്ള മന്നരാല് 
എ മ ചെയ്യാന് കഴിയുമോ ചെയ്തുന്നുണ്ടതു കാരവര് 22 
പുരുഷവ്യാഘരാം പാണ്ഡുപുത്രരായ” ബഹുസങ്കടം 

കുരുക്കഠം ച്ചെയ്യൊരാ യുദ്ധമൊക്കക്കേഠംക്ക മുറയ്ക്കു നീ. 23 

87. കഭാരവവ്യൃ;ഹനിര്മ്മാണം 

കരരവന്മര് ജയദ്രഥനെ രക്ഷിക്കാന് വേണ്ട മുന്തരുതലുകളൊക്കെ ചെ 

യ്തുന്ന. ദ്രോണാചാര്യന് പലതരത്തിലുള്ള വ്യൂഹ ങ്ങഠം നിര്മ്മിച്ചു” ജയദ്രഥനെ 
ചുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തു നിര്ത്തി, പല മഹാരഥ ന്മാരേയും അയം 

ക ചൂററും അണി നിരത്തുന്നു. 

സുഞ്ജയ൯ പറഞ്ഞു 

ആ രാവങ്ങു പുലര്ന്നപ്പോഠം ട്രോണന്൯ ശസ്ര്രധരോത്തമന് 

തന്െറ സൈന്യങ്ങളൊക്കേയ്യം വ്യൂഹം കെട്ടാനൊരുങ്ങിനാന്, 



കരവവ്യൃഹനിരമ്മാണം ടി] [റ ര്യ 

€ചാടിച്ചുമര്ഷമുഠംക്കൊണ്ടു ശൂരര് ഗര്ജ്ജിപ്പതായ് യൂപ! 

കേയംക്കായി തമ്മില്ക്കൊന്നീട:നിച്ഛില്ലോതുന്ന വാക്കുകഠം. 

വില്പുലച്ചും ചിലര് ചിലര് ചെറുഞാണ തുടച്ചുമേ 
നെടുവീര്പ്പിട്ടാര്ത്തു ചൊന്നാ, രെങ്ങുവാനാ ധനഞ്ജയന്? 

പിടിചേരും മൂര്ച്ചയിട്ട സജ്ജമായുറയയരിയും 

ഉരട്ടിയാകാശമൊക്കുന്ന വാളിളക്കീടിനാര് ചിലര്. ടട 

അല്യാസപ്പുടിയായ ” ഖഴംഗമാര്ഗ്ഗത്തില് സഞ്ചരിപ്പവര 
പോരി ന്നൊരുങ്ങും ശുൂരന്മാര് കാണായ” വന്നിതസംഖ്യമേ. ി 

ചന്ദനം തേച്ചു മണിയും കെട്ടി പ്പൊ൯വൈരഭാസുരം 

ഗദയേന്തിപ്പാണ്ഡവനെച്ചോദി ക്കന്മണ്ടരതില്ല്ലിലര. 6 

പരിഘം കൈക്കൊണ്ട ചിലര് ചൈ യുക്കേറും മദോദ്ധതര് 

തിരക്കാക്കീ നഭസ്സികകലിന്ദ്രദ്ധജമെഴം൨.ടി. റു 

ചിത്രമാലാലംകൃതരായ് നാനായയധവുമായ ച്ചിലര് 

പോരാറന്നൊതുങ്ങിശ'ശൂരന്മാര് നിന്നുകൊണ്ടാരതാതിടം. 8 

* എഏങ്ങര്ജ'ജുനന് കൃഷ്ണനെഞ്ങെങ്ങാഗ്ലര്വ്വുള്ള വൃകോദരന്? 
എങ്ങു തന്മിത്ര'രെന്നെല്പാം വിളില്ലാര് പോരിനപ്പ്പൊഴേ. 

ഉടന് ശംഖു വിളിച്ചിട്ടങ്ങശ്വങ്ങളെ നടത്തിയും 
അങ്ങുമിങ്ങും പടയണിയിട്ടാ ദ്രോണന് ചരിക്കയായ്. 10 

ആഴസ്റ്ൈന്യമൊക്കയും പോരിണ്നൊരുങ്ങിക്കൊണ്ട നില്ലവേ 

ഭാരദ്വാജന് മഹാരാജ, ജയദ്രഥനൊടോതിനാന്: 33 

** അങ്ും യൂപദ്ധവജനുമാക്കര്ണ്ണനും രഥി മാരുമായ് 
അശ്വത്ഥാമാവു കൃപനും ശല്യനും വൃഷസേനനും 34 

നൂറായിരം കുതിരയും തേരുമര്വ്വതിനായിരം 

പതിന്നാലായിരം പിന്നെ മദമോലും ഗജങ്ങളം 318 

ഇരുപത്തോരായി രമേ ചട്ടയിട്ട പദാതിയുയം 

ഒട്ട മൂന്നു വിളിപ്പാടങ്ങകലം പററി നില്ലവിന്. 34. 

ഇന്ദ്രാദിവാനോരുമങ്ങ നില്ലം നിന്നൊടടുത്തിടാ 
പിരന്നേരയന്തോ പാണ്ഡവന്മാരാശ്വസിക്കുക സൈന്ധവ!” ” 136 

ഏന്നു കേട്ടാശ്വസിച്ചിട്ട സിന്ധൃുരാജന് ജയദ്രഥന് 
ഗാന്ധാരഭ്ഥി വ് രന്മാരൊത്തങ്ങോട്ട ഗമിച്ചുതേ. 16 

പാശമേന്തിച്ചട്ടയിട്ട ഹയസാദി*കളൊത്തഹോ 
ചാമ്രച്ചാര്ത്തൊടുംകൂടിയൊക്കയം പൊന്നണിഞ്ഞവ പ 

ജയാദ്രഥനന്െറയശ്വങ്ങളോടീടന്നവ മന്നവ! 

ഏഴായിരം സൈന്ധവങ്ങഠം മുവായിരവുമണ്ടവ. 318 

ത്തേന്മാരായ് വിരുതെഴുമാനക്കാര് കേറിടുന്നവ 

! & ഹയസാദികഠംംകുതിരകളും കുതിരപ്പുടയാളികളും. 
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ചട്ടയിട്ടുഗ്രകര്മ്മാക്കഠം ഘോരമദന്തികളങ്ങനെ 19 

ആയിരത്തഞ്ഞുറൊടും ദുര്മ്മര്ഷണന് നിന്െറ നന്ദനന് 

സര്വ്വസൈനൃയത്തിഡം മുന്നില്നിന൬ പോരിന്നൊരുങ്ങിയോന് 

പിന്നെദൃശ്ശാസനനുമാ നിന്െറ സൂനു വി കര്ണ്ണനും 

ജയദ്രഥാര്ത്ഥസി ദ്ധിക്കായ” നിന സൈനൃത്തലനയ്ത്കലായ”. 21 

പന്തി രണ്ടു വിളിപ്പാട നീണ്ടുമഞ്ചു പരന്നുമേ 

ദ്രോണന് ചക്രാഡ്മൃശകടവ്യൂഹം നിര്മ്മിച്ചിതങ്ങനെ. കത 

അതാതിടത്തു നിളൂന്ന വിരരാം പല മന്നരും 

ആന തേരശ്വനിരയയം ചേര്ത്തു കൂട്ടീടിനാന് ഗുരു. 23 

ആപ്പത്മത്തി റ്റെ പിന്ഭാഗം ഗര്ഭവ/(ഹം സുദുര്ഭിദം 

പത്മത്തിന്നകമേ സുചീവൃഹവും തീരത്തിതങ്ങനെ ൧൭ 

ഇമ്മട്ടിലാ ദ്രോണര് മഹാവൃഹവും കെട്ടി നിന്നുതേ 

സൂചീമുഖത്തിലായ നിന വില്ലാളി കൃതവര്മ്മനും. ൫5 

അതിന്നു പിന്നില്ക്കാംബോജന് ജലസന്ധ൯മൂഴിപ! 

ദുര്യോധനനുമവ്വണ്ണമവന്തന് പിന്പു കര്ണ്ണനും. 6 

പ്പിന്നെ നൂറായിരം ചേരു പി൯ന്തിരിക്കാത്ത യോധരും 

ഒന്നിച്ചു നിന്നൂ ശകടമുഖം രക്ഷിച്ചി ടന്നവര്. 27 

അവര്ക്കു പിന്നിലായ മന്നന് പെരും പടയൊടൊത്തവന് 

സുചീപാശപ്പാട്ടില് നിന൬ൂ ജയ്ദ്രഥനരേശ്വരന്. ൧൫ 

ശകടത്തിന് മുഖത്തായി നിന ക്രോണര് നരേശ്വര! 
അവനെറ പിന്നിലാബ'ഭോജനവനെക്കാത്തു നിന്നുതേ. 29 

ശുഭവരണ്ണ്ണോഷഫ്ണറീഷനായി വൃഡോരസ് കന് മഹാളജന് 

വ ലൂലച്ും കൊണ്ടു നിന്നൂ ദദ്രണര് ക്രുദ്ധാന്തകോപമന്!. 90 

ചുവന്നശ്വം കൊടിക്കൂറ വേദി കൃഷ്ണാജി നദ്ധവജം 

ഏപ്പം ദ്രോണരഥം കണ്ട ഹര്ഷംപൂണ്ടിതു കൌരവര്. 91 

സിദ്ധചാരണയോഗക്കാര്ക്കല്ഭൃതം തോന്നിയേററവും 

ക്ഷുബ”ധാബ“ധിയൊത്തൊരാ വ്യൂഹം ദ്രോണര് നിര്മ്മിചു 

കാടും മേടും കടല്കളും നാടും കൂടുന്ന ഭൂമിയെ കണ്ടതില്. 

ഒന്നായ മിഴുങ്ങുമീ വ്യൂഹമെന്നു ചിനിച്ചിതേവരും. 94 

പല രഥ നര വാജി ഹസ്തിമിശ്രം 
കടടഭയനി സ്വനമല്ഭതാനുരൂപം 
അരി ഹൃദയ മുടച്ചിടുംപടിക്കാ-- 

ശകട മണച്ചതില് നന്ദിയാ൪ന്നു മന്നന്. ം 

4 ക്രുദ്ധാന്തകോപമന് ... ക്രുദ്ധനായ അന്തക നോട തുല്യന്. ശകടം. 

ശകടവ്യൂഹം. 



88. അര്ജജുനപ്രവേശം 

കൌര൨ ഭടന്മാര്ക്കു പല ദശ്ശുകനങ്ങളും അനുഭവപ്പടുന്നു. ധൃതരാഷ്ടപുത്ര 
വയ ദുദ്മ്മര്ഷണ ന് താന് ഒററനസ്റ്റ് അര്ജ്ജുനനെ തടുത്തുനിര്ത്താമെന്നു വീ 
വാദം ചെയ്യുന്ന. അര്ജ്ജുനടന്റ ദേവഭത്തം എന്ന ശംഖത്തിന്െറ ധ്വനി 
കേട്ട ശത്രഭടന്മാര് പേടിച്ചു വിറ്തൂന്നു. 

സഞ്ജഠന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെ വ്യൂഹം ചമച്ചെൊന്നിച്ചാര്ത്തു നില്ലോതു ഭാരത! 
പെരുംപറയടിച്ചം റേ മുദംഗങ്ങഠം മുഴങ്ങവേ 1 

സൈന്യയാരാവം മുഴുത്താറേ വാദ്യം ഘാഷം പെരുക്കവേ 
രോമാഞ്ചമഞ്ചിടുംവണ്ണും ശംഖനാദം മുഴക്കവേ മ 

ഭാരതന്മാര് പോരിനുന്നി മെല്ലെക്കേറിത്തടുക്ക വേ 

രാദ്രമേറും മുഹ്ൂര്ത്തത്തില്ക്കാണാഠയ. സവ്യസാചിയെ. 3 

വളങ്ങളും കഠക്കകളം സവയസാചിക്കു മുന്നില:യ് 
പെരുത്തസംഖ്യമൊന്നിച്ചു കളിച്ചാരങ്ങു ഭാരര ] 4 

മൃഗങ്ങളും ഘോരമാര്ത്തു ദുരന്നി മിത്തക്കുറുക്കരും 

കേറും നമ്മാഠംക്കങ്ങ വലംഭ:ഗത്തായാര്ത്തി തപ്പെൊഴേ. 6 

അസംഖ്യം കൊള്ളിമീന് ചാടിയിടിവെട്ടി ജവലിച്ചഹോ 
ഇളകീ ഭൂമിയൊക്കേയും ഘോരം ഭയമടുത്യതില്്.. 6 

ചുഴലി ക്കാററുമലറിച്ചഛരതപ്പൊടി ചൊരിഞ്ഞഹോ 

വീശീ പേഠരിന്നു കാന്തേയന് വന്നടുക്കുന്ന നേരമേ. റ് 

ശതാനീകന്൯ നാകലിയും ധൃഷ്ടദ്യമ്നനുമൊപ്പമേ 
പ്രാജ്ഞന്മാര് പാണ്ഡവരുടെ വ്ൃൃഹം കെട്ടീടിനാരുടന്. 8 

പിന്നെ യാരായിരം തേരും ൯൨൮ മത്തഗജങ്ങളം 

മൂവായിരം കുതിരയും ലക്ഷം കാലാളമൊത്തഹോ 9 
അഞ്ഞൂറു വില്പാളികളമെതത്തു നിന്നുടെ നന്ദനന് 

ദുരമ്മര്ഷണന് പടമ്റ്കൊക്ക മു ന്നില്നിന്നേവമോതിനാന്: 10 

' "ഇപ്പേഠഠം പോരി തത്താപമേകും ഗര്വ്വി ഗാണ്ഡീവിവീരനെ 

തടുത്തുകൊള്ളന്നുണ്ടീ ഞാനാഴിയെക്കര പോലവേ. 13 

ഇപ്പ്ോഠംക്കാണട്ടെ യുദ്ധത്തി ലമര്ഷം പുണ്ടൊരരജ ജുൂനന് 
അശ ”്മ।ത്തിലശമകൂടംപോടലെന്നിത്ത്തങ്ങുന്നതേവരും. 12 

രഥിമാര് നില്ലയവിന് നിങ്ങഠം സംഗരത്തിന്നെരിര്ക്കവേ 
ഇവരെല്പാരോടുമേല്ലേന് പെരുംമാനവുമേററു ഞാന്.” " 39 
ഏവം ചൊല്ഖോന്൯ മഹാരാജ, മഹാത്മാവാ മഹാമതി 
2 ഹേഷ്വാസ്രുമായ് നിന മഹേഷ്വാസന് മഹീപതേ! 14 

1 അശമം:-പാറ. 2 അശമകൂടം -_ കല്പടയ്ക്കാനുള്ള ആയുധം. 9 മഹ 
അോസന് വലിയ വില്ലാളി. 
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ഉടന് ചൊടിച്ചന്തകാഭന് വജൂുമൊത്തിന്ദ്രസന്നിഭന് 

ദണ്ഡേത്തും മുതൃപോലേററമസഹ്ൃയന് കാലചോദിതന് 15 

അക്ഷോഭൃന് ശുലിയെപ്പോലെ പാശിയാം വരുണോപമന് 

അച്ചി സ്സള്ളോന് യുഗാന്താഗ്നി പോലെ ലോകം ദഹിപ്പ൨ന് 

ക്രോധാമര്ഷബലോദ്ധൂതന് നിപാതകവചാന്തകന് 

ജയന് ജേതാവു സത്യത്തില് നില്ലോന് സത്യം നടത്തുവാന് 17 

ചട്ടയിട്ടോന് വാള തൂക്കിപ്പൊന്കിരീടണിഞ്ഞവന് 

ശുഭ്രമാല്യാംബരധരന് കണ്ഡലാംഗദണ്ഡിതന് 28 

നാരായണന്തൃണയെഴും നരന് തേരിലമര്ന്നവന് 

ഗാണ്ഡീവം വില്ലലച്ചും കൊണ്ടര്ക്കന് പോലെ വിളങ്ങിനാന്. 

പെരുംപടത്തലഷ്കണുമ്പ ചെല്ലം ദിക്കില്ദ്ധന ഞയന് 

തേരു നിര്ത്തി പ്രഭോ, ശംഖു വിളിച്ചാനാ പ്രതാപവാന്. 20 

കൃഷ്ണനും സംഭൂമം വിട്ട പാര്ത്ഥനോടൊത്തു മാരിഷ! 
ഓജസ്സ്സോടം പാഞ്ചജന്യം പള്ളിശ്ശുംഖു വിളിചുതേ. 

അവനന്്തന് ശംഖനാദത്താല് നിന് സൈനൃത്തില്ദ്ധരാപതേ! 
വിറച്ചു കുളര്മെയ” കൊണ്ട മനവും കെട്ടിതേവനും. 24 

സര്വ്വഭൂതങ്ങളമിടി കേട്ടാല് പേടിച്ചിടുംപടി 

ശംഖനാദം കേട്ട പാരം വിത്രസി'ച്ചിതു നിന് ഭടര്. മദ 

മലമൂത്ര മൊലിപ്പിച്ചു വാഹനങ്ങളശേഷവും 

ഇമ്മട്ട വാഹനത്തോടുമൊത്തുഴന്നിതു നിന് ബലം 24 

തളര്ന്നുപോയ? നരര് നൃപം, ശംഖു കേട്ടിട്ട മാരിഷ! 
ചിലര് ബോധം കെട്ടപോയീ ചിലര പേടിച്ചു മന്നവ! 25 

ധ്വജത്തിലുള്ള ഭൂതങ്ങളൊത്തേപ്പേോോഠം കപിയഗ്രമായ്* 
വാ തുറന്നലറ"' നിന്െറ ഉടര് പേടിച്ചിടടംപടി. 6 

പരം ശംഖും ഭേരികളം മുദംഗാനക? ജാലവും 

വീണ്ടം ശബ'ദിച്ചു നിന് സൈന്യം പ്രഹര്ഷപ്പെട്ടിടംപടി. 27 
നാനാ വാദ്യരവം കൈകാം കൊട്ടിയാര്ക്കലുമങ്ങനേ 

മഹാരഥര് വിളിച്ചാര്ത്തു മുഴക്കും സിംഹനാദവും ഉ 
ഭീരുക്കഠം പേടി തേടീടുമ്മാറാശശൂബ'ദം നുഴുത്തതില് 

ഏററം ഹര്ഷിച്ചിന്ദ്രസുനു ദാശാര്ഹ?നൊട ചൊല്ലിനാൻ. 29 

3 വിത്രസിക്ക ... പേടിച്ചുവിറയ്കൂക. ക ആനകം പെരുമ്പറ. 3 ദാശാര് 
പ്൯ കൃഷ്ണന്. 



89. അര്ജജുനയുദ്ധം 

യുദ്ധാരംഭം. ഇരുഭാഗത്തും ഭടന്മാരും ഗജതുരഗാദികളം ധാരളം ചരൃതു 
വര്ീഴന്നു. ടര്മ്മര്ഷണന്െറ ആനപ്പുടയെ അര്ജ്ജുനന് കൊന്നൊടുക്കുന്നു. കര 

വസേന പിന്തിരി ഞ്ഞോടുന്നു. 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

അശ്വങ്ങളെ വിട്ട കൃഷ്ണം ഒര്മ്മര്ഷണനെഴുന്നിടം 

ഈയ്യാനപ്പട ഭേദിച്ചു ശത്രസൈനൃത്തിലേറുവ൯. 1 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഈവണ്ണമാസ്സവൃസാചി ചൊന്ന ശാരി മഹാഭജന് 
അശ്വങ്ങ ളെയടിച്ചാട്ടീ ദുര്മ്മര്ഷണനെഴുന്നിട.. കു 
ബഹളപ്പ്ോരുഗ്രമായി നടന്നിതുടനപ്പ്പൊഴേ 

ഒരുത്തനും പലരുമായാനതേരാഠം കെടുംപടി. യ 
മഴ പെയും കാറു പോലെയുടനേ ശരമാരികഴം 

രൂകീ ശത്രുക്കളില് പാര്ത്ഥന് കാറദ്രികളിലാംവിധം. ക 
ആത്തേരാളികളൊക്കേയും കൈവേഗത്തോടു സത്വരം 

കൃഷ്ണാര്ജജുൂനന്മാരിലേററം ബാണജാലങ്ങം തൂകി നാര. ര് 

ചൊടിച്ചുടന് മഹാബാഹു മാററാര് പോരില്ത്തടുത്തവന് 
അമ്പെയ്ത്തു തേരാളിത്തലയൊട്ടേറെയര്ജ്ജൂന൯. 6 
കണ്ണുരുടിച്ചുണ്ടം ടിച്ചണി കണ്ഡലമാണ്ടഫോ 

തചപ്പ്ാവുള്ള തലകഠം ചിന്നിച്ചിതറീയൂഴിയില്. റ് 
ചുററും പൊട്ടിച്ചിട പൊയത്താര്നിരയെന്ന കണക്കിനെ 
യോധന്മാരുടെ വ്രക്തങ്ങം ചിന്നിശ്ലോഭിച്ചതപ്പൊഴ. ൫ 
പെനന്ചട്ടയിട്ടും രധിരമണിഞ്ഞും ചേര്ന്നുമങ്ങനേ 

കൂട്ടരെക്കാണു മാറായീ മിന്നല്ക്കാറുകഠം പോലവേ. ി 
മന്നില്ത്തലകഴയം വീഴുമ്പോഠം ശബദം കേഴാക്കായി മന്നവ! 
കാലേ കനത്തുള്ള പനങ്കായ “കാം വിഴുമ്പൊഴാംവിധം. 140 
അപ്പോഠംക്കബന്ധ* മൊന്നുണ്ട നില്ലന്നൂ വില്ലമായഹോ 

മറെറാന്നു വാള റയില്നിന്തൂരിയേന്തീട്ടുമങ്ങനേ. 11 

തല പോയതറിഞ്ഞീടന്നില്ലേതും പുരുഷര്ഷഭര് 

ചൊടിയോടൊത്തര്ജ്ജുനനെപ്പോരില് വെല്വാന് മുതിര 

കുതി രത്തലയങ്ങാനത്തുമ്പിക്കൈയിവ ഭൂമിയില് ലന്നവര. 

വീരത്തലകളം പിന്നെക്കൈകളും ചിന്നിയേററവും. 19 

ഇ നാ പാര്ത്ഥന് പാര്ത്ഥനെങ്ങുണ്ടിങ്ങിതാ പാര്ത്ഥനെന്നുമാ 

യോധര്ക്കു പാര്ത്ഥമയമായത്തീര്നൂനിന്നുടെസേനയില്. വ്യ 

അന്യോന്യവും കൊന്നു ചിലര് വേറിട്ട ചിലര് തന്നെയും 

പാര്ത്ഥപ്രായം ജഗത്തെന്നു പാര്ത്തു കാലവിമോഹിതര്. 19 

& കബന്ധം. തലയില്ലാത്ത ദേഹം. 



ക൧4 ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

പിടഞ്ഞും ചോര ചാടീട്ടും മോഹിച്ചും നൊന്തുമങ്ങനേ 
വീണിട്ടു പല വീരന്മാര് വിളിച്ചു സ്വജനങ്ങളെ. 6 

ഭിണ്ഡിപ.ലം കത്തിയൃഷ്യി വേലു ൨െണ്ടഴുവങ്ങനേ 

നിര്വ്ൃൃഹം ഖരംഗവും വില്ലും തോമരങ്ങളമായഹോ 17 

അമ്പും പരിചഴ്യം തോളവളയുയം ഗദയും പരം 

ധരിച്ചു പരിഘംപോലെ നീണ്ട പാമ്പൊത്ത കൈയുകഴയം 18 

പിണഞ്ഞയഞ്ഞുരുണ്ടണ്ട പിടച്ചീടന്നിതെങ്ങുമേ 

ചൊടി യോട്ടുക്കു കാട്ടന്നിര ന്പകൊണ്ടേററ വീണവ. 19 

ആരാരു പാര്ത്ഥനെപ്പോരിലെരിര്ത്തേല്ലുന്നു പുരുഷന്, 

അതാതവന്നത്തകനായനു കേറുന്നു മേനിയില് 0 

തേര്വഴിക്കായ് നൃത്തമാര്ന്നു വില്മയക്കീടുമപ്പെൊഴേ 

ആരും കണ്ടില്ലൊരണുവും പഴുതര്ജ്ജുൂനനേതുമേ. 21 

കിണഞ്ഞെതിര്ത്തുടനുടന് ബാണം തൂകുന്ന നേരമേ 

പാര്ത്ഥന്െറ ലാഘവം കണ്ട വിസ്മയിച്ചിതു കാണികഠം. 22 

ആനയാനക്കാരനശ്വമാശ്വികന് രഥി സാരഥി 

ഇവയെപ“ഫല്ഗുനന് ബാണഗണമെയ്യാശു കീറിനാന്. 23 

തിരി വോനെത്തിരിഞ്ഞോനെപ്പൊരുവോനെയുമര്ജ്ജുനന് 

നേരേ നില്ലോനെയുയം പോരിലെയ്യീടാതില്ലൊരാളെയും. 24 

ഉദിച്ചു പൊങ്ങിടും സൂര്യനിരുഠം പോക്കും പ്രകാരമേ 

പാര്ത്ഥനാനപ്പട ശരമെയ്ക്ക കൊന്നീടി നാനുടന്. 28 

അമ്പവേററാനകഠം വീണിട്ട കാണായ് നിന്െറ വന്പട 

പ്രളയത്തില് പര്വ്വതങ്ങടം ചിന്നിടും മന്നു പോലവേ, 26 

ഉച്ചയ്കകുര് ക്കന് ജീവികരംക്കു ദദര്ശാകാരനാംവിധം 

പോരില് ക്രുദ്ധന് വൈരികരഠംക്കു പാര്ത്ഥന് ദുര്ല്പക്ഷ്യ*നായി 

അവ്വണ്ണം നിന്െറ പുത്രന്്റ സൈന്യം പോരില് പരന്തപ! [തേ. 

ശരപി ഡിതമായ' ചിന്നി യോടിയേററമുഴന്നുപോയ്. 28 

കൊട്ടംകാറേറററു കാര്ക്കൂട്ടം ചിന്നിച്ചിതറി $ംപടി 

ഓടിക്കുമാപ്പടയെതിര് നോക്കാന് വയ്യാത്ത ഉട്ടിലായ”. 9 

ചമ്മട്ടി കോടി പ്രഹരം ഹുങ്കാരം പാര്ഷ്ണിഘാതവും 

ഉഗ്രവാക്കും പ്രയോഗിച്ചു നന്നായോടുടന്നവററിനെ 30 

അശ്വങ്ങളെയുടന് പായിചല്ചോടിപ്പോകുന്നു നിന് ഭടര് 

അര്ജജുനാദ്ദിതരായോരു രഥിസാദിപദാതികഴം 31 

കാല് കാട്ടി പ്പിന്തോറട്ടി വെച്ചു പായിപ്പിച്ചു ഗജഞ്ങളെ. 
അമ്പേററു മോഹിച്ചു ചിലര് നേരിട്ടും ചെന്നിതപ്പെൊഴേ 32 

ഉത്സാഹം കെട്ടുള്ളഴന്നു കുഴക്കില്പ്പെട്ട നിന് ഭടര്. 

ൽ ദു ഘല്ലക്ഷ്യന് - നേരിട്ടു നോക്കാന് പാടില്ലാത്തറന് 

14 



90. ദുശ്ശാസനസൈന്യപരാഭവം 

ദുശ്ശാസേനന് അര്ജ്ജുനനോടെതിര്ക്കുന്നു . ആ കരരവന്െറ ആനപ്പടയേ 
യും മദ്ധ്യമപാണ്ഡവന് നിശ്ശേഷം സംഹരര്ക്കുന്നു. ദുശ്ശാസനന്െറ ഭടന്മാര് 
പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ആപ്പുടത്തല ഭേദിച്ചിട്ടാക്കിരീട മുടിക്കവേ 
ധനഞ്ജയന്െറ നേര്ക്കേതു വീരന്മാര് ചെന്നെതിര്ത്തവര്? 1 

ശകടവ്യൃഹമുയംപ്പുക്കെന്നുണ്ടോ നിശ്ചയമററവര് 
പേടി പോക്കും കോട്ടയാകും ദ്രോണനെപ്പററി നില്പവര്? മി 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അനാഘശയ, നിന് സൈന്ൃത്തല പാര്ത്ഥന് പിളര്ക്കവേം 
വീരര് ചത്തുദ്യമം കെട്ട പാഞ്ഞുപോകുംപടിക്കു താന്, 3 

ഇന്ദ്രാത്മജന് വീണ്ടുമേററം നല്പമ്പെയ്കു മുടിക്കവേ 

പോരിലര്ജ്ജുനനേ നോക്കാനെളതായീ ലൊരുത്തനും. 4 

അപ്പോം നി ന്െറ മകന് ഭൂപ, സൈന്യം ഭഞ്ജിച്ചു കാണ് കയാല് 
ദുശ്ശാസനന് ചൊടിച്ചേററു പോരിന്നര്ജ്ജൂനനോടുട൯. 6 

അവന് പൊന്നു പതിച്ചുള്ള വിചിത്രച്ചടയിട്ടവന് 
പൊന്നമ്മുടിച്ചാര്ത്തുടയോന് ശുരനഗ്രപരാക്രമന് 6 
പെരുത്തൊരാനപ്പടയാല് ഗ്രസിക്കുംപടി പാരിടം 
ദുശ്ശാസനന് മഹാരാജ, വളഞ്ഞു സവ്യസാചിയെ. 7 
ഗജഘണ്ടാരവം കൊണ്ടും ശംഖനാദങ്ങഠംകൊണ്ടുമേ 
ചെറുഞാണൊലി കൊണ്ടം താനിഭദ്ധ്വനി1കഠംകൊണ്ടുമേ ൫ 

ഭൂമിയാകാശവും ദിക്കും ശബ്ദം തിങ്ങി നി റഞ്ഞുപോയ; 

ആ മുഹുര്ത്തം ഭീഷണമായ ദ്ദാരുണാകാരമായിതേ. 9 

അവയെത്തുന്നതായക്കണ്ടു തോട്ടി വെച്ചേററിടന്നവ 

ഓടിച്ചു തുമ്പിക്കൈ നീട്ടിസ്റപക്ഷാദ്രികടം പേഠലവേ. 10 
വമ്പിച്ച സിംഹനാദത്താല് നരസിംഹന് ധനഞ്ജയന് 
അവമ്പെയ്കു ശത്രുക്കളടെയാനപ്പടയുടച്ചുതേ. 31 

കാറേറററു തിര തള്ളീടും പെരുംകടലിലങ്ങുടന് 

മകരം പോലെ കയറിയാനപ്പുടയിലര്ജ് ജൂനന്. 312 
പ്രഭയത്തില് കാഷ്ട വിട്ടു? ചുട്ടമര്ക്കന് കണക്കിനെ 

കാണായ ദിക്കിലൊക്കേയും പാര്ത്ഥന് പരപുരഞ്ജയന്. 13 

അശ്വക്കുളമ്പൊച്ചയാലും തേരുരുഠംഭദ്ധവന 'യാലുമേ 

അപ്രകാരം കൂക്കലാലും ചെറുഞാണൊലിയാലുമേ 314 

വാദ്യഘോഷം ചേര്ന്നു പാഞ്ചജനനാദത്തിനാലുമേ 

ദേവദത്താരവത്താലും ഗാണ്ഡീ വദ്ധവനിയാലുമേ 39 

1 ഇഭദ്ധധനി -. ആനകളുടെ ശബദം, 2 കാഷ്യ വിട്ട് അതിരു വിട്ടു്. 
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ഉരക്കററ നരനാഗങ്ങഠം! നടുങ്ങിബ്ബുികെട്ടഹോ 

 അര്ജ്ജുനന് വിട്ടപാമ്പൊക്കുമമ്പുകൊണ്ട പിളര്ന്നുപോയ.16 

ഗാണ്ഡീവം തൂകിടും തീക്ഷ“ണശരജാലങ്ങഠം ദന്തികഠം 
അനേകനൂറായിരമങ്ങംഗംതോറും തറച്ചവ. 17 
കിരിടി കൊന്നിടടമവ പാരമുച്ചത്തി ലാര്ത്തവ 

ച്ചിറകററദ്രികഠം കണക്കെപ്പോഴും വിീണിരുഴിയില്. 18 

കൊമ്പിന്കടയിലും കുംഭത്തിങ്കലും കടകത്തിലും 

അനമ്വേററു മററു നാഗങ്ങഠം കക ക്രഞ്ചങ്ങഠം പോലവേ. 39 
കിരീടി ഗജകണ്ണത്തിലിരിപ്പവരുടേയുമേ 

തല കൊയ്യുന്നുണ്ടു മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ഭപ്പങ്ങളാലഹോ! 0 

പാരില് വിഴും കുണ്ഡലങ്ങഠം ചാര്ത്തീടുന്ന ശിരസ്സകഠം 

പാര്ത്ഥന് നിവേദനം ചെയ'തൂ പത്മസംഘം കണക്കിനെ. 21 
യന്ത്രക്കെട്ടി ല്ച്ചട്ട പൊട്ടി മുറിഞ്ഞ നിണമാണ്ടവര് 
പോരിലാനകളോടുടമ്പോളാനക്കാര് തൂങ്ങി നിന്നുപോയ്. 22 

ചിലരൂക്കിട്ടെയ്ക്തവിട്ടുള്ളൊററബ്ബാണത്തിനാലുമേ 
രണ്ടും മൂന്നു, പേര് പിളര്ന്നു പതിച്ചിതു ധരിത്രിയില്. 23 
ഉരക്കില് നാരാചമെയ്ക്കേററു ചോര കക്കിയയമങ്ങനേ 
പുറത്തുള്ളാളമായ് വീണ സദ്രമാദ്രികഠം2 പോലവേ. 24, 

ഞാണ് വില്ലു കൊടിയെന്നഖ് സവകമീഷയുമങ്ങനേ 
മൊട്ടുഴി ഞ്ഞുള്ള ഭല്ലം കൊണ്ടറുത്തു രഥി മാരുടെ. ൭ 
കാണാല്ലെടുപ്പതു തൊടുപ്പതിഴപ്പതയപ്പതും 
വമൃഞ്ഞ വില്ലമായ തുള്ളിക്കാണാം പാര്ത്ഥനെയെപ്പൊഴും .26 

നാരാചമെയ്യതേറേറററം ചോര കക്കിയുമങ്ങനേ 

മുഹൂര്ത്തംകൊണ്ടു വിഴു മുററുമാനകഠം ഭൂമിയില്. റ് 
സംഖ്യയെ ന്യ കബന്ധങ്ങളെഴുന്നേററിട്ട ചുററുമേ 

ആപ്പെരും ബ ഹളത്തിങ്കല്ക്കാണായ “വന്നിതു മന്നവ! 48, 

വില്ലും കൈയുയറയും വാളമംഗദങ്ങളമായ” രണേ 

പൊന് കോപ്പണിഞ്ഞുള്ള കൈകളററു കാണായിതപ്പൊഴേ. 29 

ഉപസ്കരമിരിക്കുത്തട്ടച്ചുതണ്ടുകഠം ബന്ധുരം 
ഉടഞ്ഞ ചക്രമച്ചേവമുടഞ്ഞുള്ള നുകങ്ങളം 30) 

വില്പം പരിചയും കൈക്കൊളഒണ്ടങ്ങും ചിന്നിയസംഖ്യമേ. 
മാലയാഭരണം വ്രും കൊടിയും മന്നില് വീണഹോ! 31 
ചത്തിട്ടുള്ളാനയശ്വങ്ങഠം മന്നരും വീണു പുററുമേ ് 

കാണായിതവിടെബ “ഭൂമി ദാരുണക്കമ്യഴ്,യാംവിധം. 32 
ദുശശാസനന്്റെറ പടയിമ്മട്ട പാര്ത്ഥന് വധിക്കവേ 

1 നരനാഗങ്ങഠം. മനുഷ്യരും ആനകളും. 2 സദ്രുമാദ്രീകഠം വൃക്ഷങ്ങ 
ളോടുക്ലടിയ പര്വ്വൃതങ്ങടഠം. 
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നടുങ്ങി പ്പോയ” നാഥരൊത്തു പാഞ്ഞു പോയീ മഹീപതേ! 83 
ദുശ്ശാസനന് പടയൊട്ടം ശരമേററാര്ത്തി മുത്തവന് 

ി [7 ത്രാതാവായ ദ്രോണനെപ്പാര്ത്തു ശകടവൃഹമേറി നാന്. 34 

91. ദ്രോണാതിക്രമണം 

ദ്രോണരും അര്ജ്ജുനനും തമ്മിലുള്ള സംവാദം. അവര തമ്മിലുള്ള സമരം. 

യുദ്ധം മൂക്കുന്നതിനു മുമ്പ അര്ജ്ജുനന് ദ്രോണനെ വിട്ട മററ ദിക്കിലേക്കു 
പോകുന്നു. കരരവസൈന്യം കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനന്മാമരെ വളയുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദുശ്ശാസനബലം കൊന്നു സവ്യസാചി മഹാരഥന് 
ജയദ്രഥവധം പാര്ത്താ ദ്രോണസൈനൃത്തി ലെത്തിനാന്൯. 1 
വ്ൃൃഹത്തലഷ്ക്കുല് നില്ല്യോരാ ദ്രോണനെച്ചെന്നു കണ്ടവന് 
കൃ്റുന്റെറെ സമ്മതത്തോടും തൊഴുതുംകൊണ്ട ചൊല്ലിനാ൯. മി 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

ബ്രഹ'മന് ശിവത്താല്ക്കാണ്കെന്നെ സ്വസ്തി വാക്കരുഠംചെ 
ദുര്ഭേദ്ൃ2മാകും പടയില് നിന് പ്രസാദാല്ലടക്കുവന്. [യ'കമേ 
അങ്ങെനിക്കച്ചുനെപ്പേോലെ ധര്മ്മജന്മാവിനും സമന് 
അമ്മട്ട കൃഷ്ണസദ്ൃശന് സത്ൃമാണോതിടുന്നു ഞാന്. 4 
അശ്വത്ഥാമാവി നെപ്പോലെ നീ പാലി ക്കേണ്ടൊരാള ഞാന് 
അവ്വണ്ണമെന്നെപ്പാലിക്കുകെപ്പോഴം ദ്വിജസത്തമ! 5 

നീന് പ്രസാദത്തി നാല്സ്സിന്ധുരാജനെസ്സംഗരത്തില് ഞാന് 
കൊന്നിടട്ടേ നരശ്രേഷ്യ, സത്യം രക്ഷിക്ക മേ പ്രഭോ! 6 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നു കേട്ടപ്പൊളാചാര്യനുത്തരം ചൊല്ലി സസ്മിതം; 

“എന്നെ വെല്പാതെ പററില്പാ ജയ ദ്രഥജയം ജയ!" 7 
ഇതുമാത്രം പറഞ്ഞിട്ടാ ദ്രോണനമ്പകഠം തുകിനാന് 

തേര് സൂതന് കൊടിയശ്വങ്ങളൊത്തവന്മേല് ചിരിച്ചുടന്. 8 
പരം പാര്ത്ഥന് ദ്രോണശരനി രയമ്പെയ്മടച്ചുടന് 
ഘോരക്രുരശരാഘത്താല്പ്പഠരം ദ്രോണനൊടേററുതേ. 9 
ദ്രോണനെസ്സ്റമ്മതിപ്പിച്ചിട്ടെയ് ര പോരി തീദ്ധരാപതേ! 

ക്ഷത്രധര്മ്മത്തില്നിന്നുങ്കൊണ്ടൊമ്പര മ്പുകഠം വീണ്ടുമേ. 10 

അമ്പമ്പുകൊണ്ടറുത്തെയ'രൂ ദ്രോണനാ ണ്ടുപേരെയും 

കൃവ്്രാര്ജജൂനന്മാരെയൊലപ്പം വിഷാഗ്നൃശ്ര്ശരങ്ങളാല്. [ല് 

3 ശിവം. മംഗളം 2 ദുര്ഭേദ്യം --വളരെ കഷ്ടം പ്പട്ടാലും ഭേദിക്കാന് 
കഴിയാത്തതു”. 3 വിഷാഗ്യൃഗ്രം--വിഷവും അഗ്നിയും അഗ്രത്തില,ള്ളവ; 
അത്ര മാരകങ്ങളെന്നര്ത്ഥം. 
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അവന്െറ വില്പറപ്പാനായ് വിചാരിച്ചിതു പഠണ്ഡവന് 
അവനോര്ക്കുമ്പൊഴേതന്നെ മഹാനാമര്ജജുൂനന്നുടെ 12 

ഞാണറുത്തു കൂസല്കൂടാതമ്പെയ്കതാ ദ്രോണര് വീരൃയവാന് 

എയ്കാനവന്െറയ ശ്വങ്ങഠം കൊടി സാരഥിയേയുമേ; 18 
വീരന് ചിരിച്ചമ്പു തൂുകീ പാരമര്ജ്ജൂനനേയ്യമേ. 

ഇതിന്നിട്ക്കു വില്ലിന്മേല് ഞാണ് കെട്ടീട്ടടനര്ജ് ജൂനന് 34. 

അസ്്ര്ൂടഞനാം ഗുരുവിനെക്കാളം മെച്ചമെടുക്കുവാ൯ 

ഒന്നുപോലെയറുന്നൂറമ്പെടത്തെയ്യീടി നാനവന്൯. 15 

ഉടന്തന്നെയെഴുന്നൂറും തെററാത്തമ്പു സഹസ്രവും 

വേറിട്ടെയ്യാനവയുടന് മുടിച്ചു ദ്രോണസേനയെ. 16 

ക്കുള്ളവന് ചിത്രയോധിയവന് വിട്ടീടുമമ്പുകഠം 

ഏററാനയാഠം കുതിരകരം ചത്തു വീണ ധരിത്രിയില്. 17 

സുതാശ്വകേതുക്കഠം പോയി വില്ലും പ്രാണനുമററഹോ! 

അമ്വേററസംഖ്യൃം തേരാളി വീരര് വീണിതു ഭൂമിയില്. 18 

ഇടി കാററും തീയുമേററു പൊട്ടിപ്പാഠറിദഹില്ലവ 

മല കാര് വീടിവമയ്യറ്കൊത്ത കൊമ്പന്മാര് വീണഭൂമിയില്. 19 

സഹസ്സായയതമശ്വങ്ങഠം വീ പാര്ത്ഥശരങ്ങളാല് 

ഹിമാദ്രിമേല് മാരിയേററുള്ള൪യന്നങ്ങഠം പോലവേ. 20 

തേരാനയാഠം കുതിരകഠം ന്രൊലിക്കുന്ന പോലവേ 

പ്രഭയാര്ക്കാം ശുവിന്നൊക്കുംപാരത്ഥാസ്രും കൊണ്ട ചത്തുപോ 

ആപ്പാര്ത്ഥസുര്യാശുഗരശ്മിജാലം! [യ് 

കരുപ്രവീരപ്പട ചുട്ടെരിക്കേ 

ദ്രേ“ണര് മറച്ചു ശരവൃഷ്ടിയാലേ 
മേഘം ദിനേശാംശഗണം കണക്കെ. 22 

പിന്നെയുക്കില് വലിച്ചിട്ട വിദ്വേഷി പ്രാണഭോജനം3 
നാരാചം ദ്രോണനാഞ്ഞെയ്കമൂ മാറത്തര്ജ്ജുനനെത്തദാ. 3 

ഭൂകമ്പത്തില്ക്കുന്നു പോലെ മെയ്യശേഷം തളര്ന്നവന് 

ധൈരൃംപിടിച്ചര്ജ്ജുനനുമപ്പെയ്മൂ ദ്രോണനെപ്പരം. ൧4 

ദ്രോണനങ്ങ കടുത്തഞ്ചമ്പെയ്കാനാ വാസുദേവനില് 

അര്ജജൂനന്മേലെഴുപതും മൂന്നും കേതുവില് മൂന്നുമേ. [725] 

ശിഷ്യനെക്കായം മെച്ചമാവാന് വിക്രമി ദ്രോണര് മന്നവ! 
നിമേഷംകൊണ്ടര്ജജുനനെ മൂടിനാന് ശരവൃഷ്ടിയാല്, 2൫6 

തുടര്ച്ചയായ” ഞങ്ങഠം കണ്ടു ഭാരദ്വാജശരങ്ങളെ 
വട്ടത്തില്ത്തന്നെ കാണായി ൪൨൯൪൭൯ വില്ലുമത് ഭൂതം. 27 

നറ ്ര്്ള്ളുനനാകന സൂരൃനില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന അമ്പുകളാകന 

രശ“മികഠം. 2 ദിനേശാംശുംം. സൂര്യരശ്മി. 3 വിദ്ധവേഷിപ്രാണ ഭോജനം 
ജേ ശത്രുക്കളുടെ ജീവനെ അപഹരക്കുന്നതു”. 



ദ്രോണായതിക്രമണം ൫൧9 

വാസുദേവാരജ്ജൂനന്മാരി ലെത്തീ പോരില്ദ്ധരാപതേ! 
ദ്രോണൻ വിട്ടാക്കങം പത്രവിശി ഖങ്ങളസംഖ്യമേ. ൫ 
അവ്ൃണ്ണമാ :ദ്രാണ പാണ്ഡുപുത്രര് പോര് കണ്ടവാറുടന് 
വാസുദേവന് മഹാബുദ്ധി ചിന്തിച്ചു കാരൃഗാരവം. 29 

പിനെച്ചെല്ല” വാസുദേവന് ധനഞ്ജയനൊടിങ്ങനേ: 
* “ പാര്ത്ഥ. പാര്ത്ഥ, മഹാബാഹോ, സമയം പോക്കിടൊല്പനാം 

ദ്രോണനേ വിട്ടപോകേണം പെരുതാം കാരൃമുണ്ടെടോ,”" 
പാര്ത്ഥനും കൃഷ്ണനോടോതീ “നിന്നിഷ്ടം പോലെ കേശേവ!"" 
മഹാജന് ദ്രോണരെത്താന് വലംവെച്ചു ഗമി ചചുതേ; 

തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബീ ഭത്സു പോകുമ്പോഠംത്തുകിയമ്പുകഴം. 32 

അലപ്പാഠം ദ്രോണന് മാനുരച്ചി ” ” തെങ്ങു പോകുന്നു പാണ്ഡവ! 
പോരില് വൈരിയെ വെല്പാതെ നീ പോകാത്തവനല്പയോ?"” 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

ഗുരുവങ്ങെന് വൈരിയല്ലാ ഞാന് നിന് ശിഷ്യന് സുതോപമന്; 
പാരിലില്പാ പേോരിലങ്ങെത്തോല്ലറപ്പാനിന്നൊരുത്തനും. 34 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഏവം പറഞ്ഞു ബിഭത്സു ജയ്ദ്രഥവധോദ്ൃയതന് 
ത്വരയോടും മഹാബാഹുവാസ്റ്സറന്യം പാരത്തു കേറിനാന്. 36 

ചക്രം കാക്കും യധാമന്യവുത്തമയജസ്സു പാര്ഷതര് 

അവന് നിന് പട കേറുമ്പോഴം പിന്തുടര്ന മഹാരഥര്. 36 

അപ്പോഠംജ്ജയന് മഹാരാജ, സാത്വതന് കൃതവര്മ്മനും 
കാംബോജനും ശ്രുതായുസ്സം പാഞ്ഞേററു പാര്ത്ഥനോടുടന്. 837 
അവര്ക്കു തുണയായ്ച്ചെല്ലം തേരാളി പതിനായിരം 
ശൂരസേനാഭീഷഹഫന്മാര് ശിബിമാര്കഠം വസാതികഠം ൭8 
മാവേല്ലകര ലലിത്ഥന്മാര് കേകയന്മാര്കഠ: മദ്രകര് 

നാരായണന്മാര് ഗോപാലര് കാം ബോജരുടെ കൂട്ടരും ദ്യ 

പണ്ടു കര്ണ്ണന് പോരില് വെന്ന ശുരസമ്മതരായവര് 
ഭാരദ്വാജനെ മുന്പാക്കിപ്പാര്ത്ഥനോടേററു ചാകുപ്വാ൯. 40 

പുത്രശോകാര്ത്തറനാഷ്ക്കോപിച്ചെത്തും കാലാന്തകോപമന് 
വന് പോരിലുയിര് നോക്കാതെ ചിത്രയോധിയെതി ര്പ്പപന് 
ആനത്തലവനെപ്പോലെ താനാപ്പടയിലേറവേ 

തടുത്തി തു നരവ്യ്രഘനാകും വില്പാളിവീരനെ. ലി 
രോമാഞ്ചരഞ്ചും ബഹളപ്പടയണ്ടായിതപ്പൊഴേ 

അടന്യാന്ൃയമേറെറതിര്ത്തിടും സൈനൃക്കാര്ക്കര്ജ്ജുനന്നുമേ. 
യദ്രഥവധത്തിന്നായ് പ്പായുമാപ്പുരുഷേന്ദ്രനെ 

മുത്തോ ക്രിയകളടന് വ്യാധിയെയാം വിധം. 44 

4 ക്രിീയകഠം-- _ ഭേഷജപ്രവൃത്തികം. 



92 ശ്ര,തായയധകാംബോജവധം ശ്ര, 

ദ്രോണാര്ജ്ജുനന്മാര് വീണ്ടും കൂട്ടീമുട്ടുന്നു. അവിടന്നു തെററിമാറിയ 

അര്ജ്ജുനനോടു” കൃതവര്മ്മാവു വന്നെതിര്ക്കുന്നു. ഒരമ്പെയ്തു് കൃതവര്മ്മാ 

വിനെ മോഹിപ്പിച്ച് അര്ജ്ജുനന് കാരവസേനയില് പ്രവേശിക്കുന്നു. യുദ്ധ 
ത്തില് ശ്രുതായയധനും സുദക്ഷിണനും വധിക്കപ്പെടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അവര് നിര്ത്തി യൊരാപ്പുാര്ത്ഥന് മഹാബലപരാക്രമന് 
ക്ഷണംമുന്പേ രഥി ശ്രേഷ്യന് ദ്രോണനും പിനുതുടരന്നവന് [| 

അര്ക്കന് രശ്മികളെപ്പോലെ തീക്ഷ് ണബാണങ്ങഠം തുകുവോ 
തപിപ്പിച്ചു സൈന്യമൊക്കദ്ദേഹം വ്യാധി കണക്കിനെ. [൯ 
അശ്വം ചത്തു യേരുടഞ്ഞൂ പാപ്പാനൊത്താന വീണുപോയ് 

കുട തണ്ടററു ചിന്നി തേര് ചക്രമില്പാതെയായിതേ. ൫ 

അഃമ്പററാര്ത്തി പ്പെട്ട സൈന്ൃയമമ്പരന്നോടിയെങ്ങുമേ 
ഡൃദ്ധമിത്ഥം ബഹഫാഴ്യമായറിയാതായി തൊന്നുമേ. 4 

അവര്തമ്മി തക്കൂര്ത്തു മൂര്ത്ത ബാണം തുക് യെതിരക്കവേ 

അര്ജജുനന് പടയൊറക്കേയുമിളക്കിത്തീ രത്തു മന്നവ! ൫ 

ശപഥം സത്യമാക്കി ടാനെരരുങ്ങും സത്ൃസംഗരന് 
ശ്വേതാശ്വനാ രഥിവരര് ശോണാശ്വനൊടെതിര്ത്തുതേ. 6 

ദ്രോണനങ്ങി രുപരതഞ്ചു മര്മ്മം കീറും ശരങ്ങളെ 

വില്പാളിയായ ശ്ഷ്യനറെറ മെയ്യിലാഴ”ത്തീടിനാന് ഗുരു. 7 
ഉടനായവനെജ്ജിഷ്ണു സര്വ്വശരൂധരോത്തമന് 
ഉരക്കടക്കുന്ന ബാണങ്ങളുക്കിട്ടെയ്ക്ാഞ്ഞടുത്തുതേ. ി 

അവന്െറ ഭല്ലങ്ങഠം മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ഭല്പങ്ങളാലുടനു 
എയ്കറുത്തു മഹാത്മാവാ ബ്രഹ് മാസ്രത്തെയെടുത്തവന്. 9 

പോരില്ക്കാണാധയ ദ്രോണരുടെ പഠിപ്പപ്പൊഴുതല്ഭതം 

കിണഞ്ഞേല്ലും യുവാവാകും പഠര്ത്ഥനെയ്യാതെയായതില്. 190 

വാരിധാഭരകെളൊട്ടേറെച്ചൊരിയും കാരകണക്കിനെ 

ദ്രോണക്കാര്* പാര്ത്ഥശൈലത്തില് വര്ഷിച്ചു ശരവൃഷ്ടി കരം. 

പാര്ത്ഥനാശ്ശരവര്ഷത്തെ ബ്രഹമാസ്ര്രം കൊണ്ടു മരിഷ! 
ഏററു വാങ്ങിച്ചു തേജസ്വിയമ്പമ്പെയ്ക മുറിപ്പവന് 3.4 
ശ്വേതാശ്വനില് ദ്രോണനി രുപത്തഞ്ചമ്പെയ്യിതപ്പൊഴേ; 

കൈക്കും മാറത്തു മെഴുവതനെ “തൂ കൃഷ്ണനേയമേ. 39 
ച്ചിരിച്ചു ധീമാന് വിജയനമ്പവേറും ഗുരുവര്യനെ 

കൂര്ത്തുമുരത്മാമ്പയ്തുടുമ്പോഠം പോരിലമ്പെയ്ക നിരത്തിനടന്. 
പിന്നെഴ്യം ദ്രോണനെയ്ലീടടമമ്വേററാ രഥിസത്തമ൯ 

പ്രളയാഗ്നിക്രൂരനാകംം ദ്രോണനേ വിട്ടൊഴിച്ചുപോയ്. 1൭ 

൪% ദ്രോണക്കാര-ട ദ്രോണനാകുന്ന കാര്മേഘം. 



ശ്രുതായുധകാം ബോഭവധം 

ദ്രോണന്െറ വില്പില്നിന്നെത്തുമടമ്പാഴച്ചുകളഞ്ഞ൨ന് 

കിരീടമാലി കയത്തേയന് ഭോജപ്പടയുടച്ചുതേ. 

മോജനും കാംബോജനാകും സുദക്ഷിണനുമുള്ളിടം 

മൈനാകം പോലെ ദു ജ്ജയയദ്രോണനേ വിട്ട കേറിനാന്. 

അപ്പോഠംബ “്ഭോജന് നരവ്യാഘന് ദുര്ദ്ധര്ഷകരുമുഖ്യനെ 

കഴുച്ചിറകു വെച്ചുള്ള പത്തമ്പെയ്തീടിനാനുടന് 
അര്ജജൂനന് പിന്നെയവനെ നൂറന്പെയ്തീടിനാന് ഠ൭ൃപ! 

ആസ്സ്റാത്വതനെ മോഹിപ്പി ചുടനേ മൂന്നു ബാണവും. 

ഭോജന് ചിരിച്ച ര്൪ജജുൂനനെശ്ശാരി മാധവനേയ്യമേ 

വെവ്വേറെയി രുപത്തഞ്ചവ്പെയ്ക്ുകൊണ്ടീടിന:നുടന്. 
അവന്െറ വില്ലറുത്തെയ്ണാന് മൂന്നുമെഴവതുലങ്ങനെ 
അഗ്നിജ്ജ്വാലങ്ര്തെഠത്ത സര്പ്പക്രൂരബാണം ധനഞ്ജയന്. 

തേരാളി കൃതവര്മ്മാവു വേറേ വില്ലൊന്നെടുത്തുടന് 

അഞ്ചമ്പ കൊണ്ട മാറത്താഞ്ഞെയ്കതു കൊണ്ടി തു ഭാരത! 
പ്രിന്നെയും പാര്ത്ഥനെക്കൂര്ത്തുമുര്ത്തമ്പഞ്ചെയ്യിതായവന് 

സ്പനാന്തരത്തിലപനെയൊമ്പതമ്പെയ്യിതര്ജ ജൂനന്. 

കൃതവര്മ്മത്തേരൊടേററു പാര്ത്ഥ൯ നില്പതു കണ്ടതില് 

36 

17 

18 

39 

20 

2] 

22 

238 

ചിന്ത ചെയ്തിതു വാര്്നേയന് കാലം വൈകിച്ചിടൊല്ല നാം. 
പാര്ത്ഥനോടോതിനാന്൯ കൃഷ്ണന് “ “ കൃപയീക്കൃതവര്മ്മനില് 
ചാര്ച്ചയോര്ത്തിട്ട കാട്ടേണ്ടാ മദ്ദിച്ചിവനെ വീഴ൦ത്തെടോ. "! 
കൃതവര്മ്മനെയവ്വെയ്ക മയക്കീട്ടടനര്ജ”ജൂനന് 
ചായ്യമശ്വങ്ങളാതച്ചെന്നു കേറീ കാംബോജസേനയില്. 
അമര്ഷം പുണ്ട ഹാദ്ദികൃനര്ജ'ജുനന് പോയ ശേഷമേ 

അമ്പും വില്ുമുലച്ചേററിതാപ്പാഞ്ചാലയരൊടൊപ്പമേ. 

ചക്രം കാക്കുന്ന പാഞ്ചാല്യരര്ജജൂനന്നനുയായികഠം 
വരുമ്പൊളമ്പെയ്ക കൃതവര്മ്മവീര൯ തടുത്തുതേ. 

ഹാദ്ദികൃന് മോജനവരി ലയ രൂ തീക്ഷ“ണശരങ്ങളെ 
യയധാനയേവഡില് മുന്നമ്പമുത്തമാജസ്സില് നാലുമേ. 

പതിപ്പത്തമ്പെള്ലിതവരവനെ ദ്രൃതമപ്പൊഴേ 
വീണ്ടം മൂന്നു യുധാമന്യവുത്തമയജസ്സു മുന്നുമേ 

എയ്കറത്താനവനുടെ കടയും വില്ലൂുരായവര്. 
ഉടന് മറെറാരു വിജ്ലേന്തി ക്രോധം മൂര്ച്ഛിച്ച സാത്വതന് 

വില്ല രണ്ടുമറുത്തിട്ടാ വീരരില്ത്തുകിയമപുകഴം; 
അവര് വേറേ വില്ല പൂട്ടീട്ടെയ൦രൂു ഭോജനെയേററവും. 
ആയിടയ്ക്കുരജജുനന് കേറീ ശത്രസൈനൃത്തി ലേക്കുടന് 
വഴി കിട്ടാതെയായ്യ്പോരില് കൃതവര്മ്മന് തടുത്തവര് 

ധാര്ത്തരാഷ്ട്രപ്പുടയി ലാഷ്ക്കിണഞ്ഞേററും നരര്ഷഭര്. 
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യുദ്ധത്തില് പട മദ്ദിപ്പോ൯ സത്വരം ശ്വേതവാഹന൯ 4. 
ലാക്കായിട്ടും കൊന്നതില്ലാ വിജയന് കൃത്വര്മ്മനെ. 
അവനങ്ങനെയെത്തു മ്പോംശ്ശൂരന് ഭൂപന് ശ്രുതായയുധന് 35 

പെരുംവില്ലുമുലച്ചുംകൊണ്ടെതിര്ത്തേററു ചൊടിച്ചുടന്. 
മൂന്നമ്പെയ്താനരജ് ജൂനനെയെഴ“വതവ്പെയ്ക കൃഷ്ണനെ 36 
മൂര്ച്ച കൂടം ക്ഷുരപ്രംകൊണ്ടെയ രൂ പാര്ത്ഥന്െറ കേതുവും. 
മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ള തൊണ്ണൂറ ശരംകൊണ്ടുടനര്ജ്ജൂനന് 37 

തോത്രംകൊണ്ടാനയെപ്പോലെ പ്രഹരിച്ചു ചൊടിച്ചുടന്. 
പൊററുത്തില്ലായവന് ഭൂപ, പാണ്ഡുപുത്രന്െറ വിക്രമം 98 

എഴുപത്തേഴു നാരാചമെയ്യാനവനെയപ്പെഴേ. 
അവന്െറ വില്പറുത്താവനാഴി കണ്ടിച്ചു ഫല്ഗുന൯ 39 

ചൊടിച്ചു മൊട്ടുഴിഞ്ഞേഴു ബാണംകൊണ്ടെയ്ക്കു മാറിലായ. 

ക്രോധം മുത്താ മന്നവനും വേറേ വില്ലെൊന്നെടുത്തുടന് 0 

മാറത്തും കൈക്കുമ?റയെയഷ്താനൊമ്പതമ്പിന്ദ്രപുത്രനില്. 

ശ്രുതായധനെയാപ്പാര്ത്ഥന് ചിരിച്ചും കൊണ്ടരിന്ദമന് 41 

അനേകായിരമയവ്പെയ്ക പീഡിപ്പിച്ചിതു ഭാരത! 

അവദന്റെറയശ്വങ്ങളെയും കൊന്ന സുയതനെയ്യം രഥി കടമ 

എഷ്കിതെഴ”വതു നാരാചമവന്മേലും മഹാബലന്. 

അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തര വിട്ടാ ശ്രുതായധനരേശ്വരന് 49 

ഗദയേന്തിപ്പാര്ത്ഥനുടെ നേര്ക്കു പാഞ്ഞേററു വീ ര്യവാന്. 
വരുണന്റെറ മകന് വീരനാ ശ്രുതായയധമന്നവന് ക്, 

അവന്െറയമ്മ കുളര്നീരുള്ള പര്ണ്ണാശയാം നദി. 

അവന്െറയമ്മ പുര്രന്നുവേണ്ടിപ്പാശിയൊടോതിനാഠയം: 4൭ 

* * അവദ്ധ്യനാകണം പാരില് ശത്രുക്കഠംക്കിവനെന്മകന്. "" 
പ്രീതനായ “വരുണന് ചൊന്നാ”“നിവന്നേകാം ഹിതം വരം. 

ദിവ്യാസ്ധ്രം നി ന്മകനിവന് വദ്ധ്യനാകാതെയാംവിധം 
അമരത്വം മനുഷ്യന്നു പററുവോന്നല്ലെൊരക്കലും. 47 

ജനിച്ചാലേവനും .ചാക്കു നിശ്ചയംതാന് മഹാനദി! 
ഇവന് ദുര്ദ്ധര്ഷനായ ത്തീരും ശത്രുക്കഠംക്കു രണങ്ങളില്; 48 
ഈയസ്്രത്തിന് പ്രദാവംകൊണ്ടിണ്ടല് വേണ്ടാ നിനക്കെടോ. ”” 
എന്നു കല്ലിച്ചു വരുണന് നല്കീ മന്ത്രത്തൊടും ഗദ. 49 

അതിനാല് ദുര്ദ്ധര്ഷന: യീ ലോകര്ക്കൊക്ക ശ്രുതായധന് 

ഇപനോടരുളി വിണ്ടും ഭഗവാനാജ്ജലേശ്വരന് : ൭0 

* ' യുദ്ധം ചെയ്യാത്തോനില് വിട്ടാല് നിങ്കല് വന്നേല്ലു” ' മെന്നുമേ 
പ്രയോഗിച്ചവനെക്കൊല്ലും തിരിച്ചേററിതുതാന് പ്രഭോ! 51 
കാലം വന്നപ്പൊഴാ വാഭഒഒ കൂട്ടാക്കീലാ ശ്രുതായുധ൯ 
വീരനെക്കൊല്ലമതുകൊണ്ടടിച്ചിതു മുകുന്ദനെ. 5൭൭ 



ശ്രമൃതായയധക :ംബോജവധം ട്ച 

തടിച്ച ചുമല്കൊണ്ടേറാനായതാ ശാരി വീ രൃവാന്൯ 

വിന്ധ്യനെക്കാററു പോലേതു മിളക്കീലതു കൃഷ്ണനെ. ൭ 
മുപ് പ്രയോഗം കെ.യ്ക് കൃതൃപോലിതങ്ങു തിരിച്ചുടന് 
അമര്ഷമാണ്ടെഴും വീരശ്രുതായധനിലേററുതേ; ൭൭ 

ആ ശ്രുതായുധനെക്കൊന്നു പാര്ത്തലത്തില് പതിച്ചുപോയ്. 

ത്രുതായുധനെയി ങ്േററാഗ്ലദ കൊന്നതു കാണ്കയാല് 65 
മഹാ ഹാഹാകാരമുണ്ടായ് നിന്െറ സൈന്ൃയത്തിലപ്പെൊഴേ 

സ്വന്തമസ്സ്രം കൊണ്ട ചത്ത ശ്രുതായുധനെ നോക്കിയും. 56 

യൂദ്ധം ചെയ്യാതെ നില്ലോനില്ക്കേശവങ്കല് നരാധിപ! 
ര്രൂൃതായധന് വിട്ട ഗദയവനെത്തന്നെ കൊന്നുതേ. 57 

വരുണന് ചൊന്നതിന്വണ്ണും പോരില്ച്ചത്തീടിനാനവന് 

ചത്തു വീണാനവന് മന്നില് വില്പാളിവരര് കാണ്കവേ. 58 

അവന് ശോഭിച്ചു വീഴുമ്പോഠം പര്ഞണ്ണുസാപ്രിയനന്ദനന് 
കാറേററെറാടിഞ്ഞിട്ടു കൊമ്പുകൂടും വന് തരു പോലവേ 59 

ഉടനേ പടയൊക്കേയയം പടനായകരും പരം 
പാഞ്ഞു ശ്രുതായധന് വീരന് ചത്തുവീണതു കാണ് കയാല്. 60 
പിന്നെക്കാം ബോജരാജന്െറ പുത്രന് ശുരന് സുദക്ഷിണന് 

പായ്യമശ്വങ്ങളാലേററു ശത്രുജിത്തായ പാര്ത്ഥനെ. 61 

അവന്െറ നേര്ക്കെഴും ബാണമര്ജജൂനന് വിട്ടു ഭാരത! 

ആശ്ശൂരനെക്കീറിയവ കേറിപ്പോയി ധരിത്രിയില്. 62 

ഗാണ്ഡീവം വില്പില്നിന്നെത്തും തീക്ഷണബാണങ്ങളേററ 
കഴച്ചിറകെഴം പത്തു ബാണമെയ്ലി തു പാര്ത്ഥനില്. [വന് 

മൂന്നെയ്കാന് കൃഷ്ണനില്പ്പി ന്നെയഞ്ചമ്പങ്ങര്ജജുനങ്കലും 
അവന്െറ വില് മുറിച്ചിട്ട കൊടി കണ്ടിച്ചിതര്ജജൂുനന്. 64 

തീക്ഷ്ണഭല്പങ്ങളാലെയ്യാനവനെപ്പംണ്ഡുനന്ദനന് 

അവനര്ജ”ജൂുനനേ മുന്നമ്പെയ്യിട്ടൊന്നലറി ടിനാന് 6 
ഉരുക്കമയമാം ഘോരവേലു ശൂരൻ സുദക്ഷിണന് 
മകണികെട്ടിയതൊന്നേന്തിച്ചാട്ട" ഗാണ്ഡിവപാണിയില്. 66 

പാര്ത്ഥന്്റെറ നേര്ക്കു പാഞ്ഞെത്തീ കൊള്ളിമീന് പോലത്ങു 

പിളറന്നു തീപ്പൊരി പറപ്പിച്ചു വീണിതു ഭൂമിയില്. ടൻ 

ഗാഡമാ വേലുകൊണ്ടിട്ടു മോ ഹാലസ്ൃമിയന്നവ൯ 
ആശ്വസിച്ചിട്ട തേജസ്വി കിറി നക്കിത്തുടച്ചുട൯ 09 

പാര്ത്ഥന് കങ്കച്ചിറകെഴം നാരാചം പതിനാലിനാല് 
സൂ താശ്വകേതുചാപാഡ്യ*നവന്മേലെയ്ത വിക്രമി. 9 
3 വറേ പല ശരംകൊണ്ടും തേര് തകര്ത്തീടി നാനുടന്൯ 

& സുതാശ്വകേതുചാപാഡ്യന് -- തേരാളി ,കതിരക രം, കൊടിമരം വില്ല് 
ഇതുക ളോടുകൂടിയവന് . 
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മോഘേച്ചാവിക്രമ!മെഴും സുദക്ഷിണനരേന്ദ്രനെ. 70 

മാറില്പ്പിള൪ന്നൂ നിശി തബാണം കൊണ്ടാശു പാണ്ഡവ൯ 

ചട്ട പൊട്ടിത്തകര്ന്നീയാഠം ഭ്ൂഷ്ടാംഗദകിരിടനായ 2 73 
യന്്രമുക്തദ്ധവജം പോലെ ശുൂരന് നേരിട്ട വീണുപോയ്. 
ഗിരിശൃംഗത്തിലഴകില് ശാഖയേന്തിയയറപ്പൊടും ക് 
നില്ലും വന് കൊന്ന വേനല്ല്യാറേറററു വീണ കണക്കിനെ. 
ചത്തുവീഞൂ ധരണിയില് കാംബോജാസ്പൂരണോചിതന് 73 

വിലയേറും കോപ്പുണിഞ്ഞോന് സാനുമാന് മല പോലവേ, 

അഴകേറും രക്തനേത്രന് കര്ണ്ണി“യേററാസ്സ്റദക്ഷിണന് 74, 
കാം ബോജരാജന്െറ മകന് പാര്ത്ഥന് കൊന്നിട്ടു വീണവന് 

അഗ്നിക്കൊക്കു ന്ന പൊന്മാല ശിരസ്സിങ്കല്ദ്ധരിച്ചവന് 75 
ശാഭിച്ചിതു മഹാബാഹു ഭൂമിയില് ചത്തു വീണവ൯. 

ഉകനോടീ നിനമകന്െറ പടുസൈന്യങ്ങളൊക്കയും 

ശ്രുതായയധനുമാക്കാംബോജ്േന്ദ്രനും ചത്തു കാണ്കയാല്. 76 

93. അംബഷഠവധം 

ശ്രൂതായയധസുദക്ഷിണന്മാരുടെ വധവാര്ത്ത കേട്ടു ക്രൃദ്ധരായ ശ്രുതായയ 

സൂം അച്യുതായുസ്സം അര്ജ്ജുന നോടെതിര്ക്കുന്നു. ഭയങ്കരമായ യുദ്ധത്തിനു 
ശേഷം അര്ജ്ജൂനന് അവരെ രണ്ടുപേരേയും വധിക്കുന്നു. മേളച്ചസൈന്യൃം 

പേടിച്ചു പിന്മാറുന്നും 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സുദക്ഷിണന് വിീണവാറാ ശ്രുതായധനുമേ ൬പ। 

ചൊടിച്ചേററു പാര്ത്ഥനോടങ്ങുടന് നിന് പടയാളികഠം. 3. 
ശ്ാസേനാഭീഷഹന്മാര് ധിബിമാരകഠം വസാതികഠം 
ധനഞ്ജയന്െറ മേല്ത്തുകീ ശരവര്ഷം ധരാപതേ! ക് 

ആുക്കൂട്ടത്തിലറുനൂറപേരിലവ്പെയ്തു പാണ്ഡവന് 
പുഖ്ിയെക്കണ്ട മാ൯ന്കൂട്ടം പോലോടിീ പേടിയോടവര്. ചി 

തിരിച്ചു വീണ്ടം പാര്ത്ഥന്ററ ചുററും ചെന്നെത്തിനാരവര് 
പോരില് ശത്രുക്കളെക്കൊന്നിട്ടവനേററു ജയിക്കവേ. ട്ട 
അവരെത്തുമ്പൊഴുടനേ ഗാണ്ഡി വോത്ഥശരങ്ങളാല് 

ചപല പരുടെയയം പോരിരതിത്ത്ല പീഴ”ത്തീ് ധനഞ്ജയന്. ി 

താഴത്തു വീണ തലകഠംകൊണ്ടു തിങ്ങ് ധരാതലം 

കാറിന്നിഴല് കണക്കായി കഴ കക വളങ്ങളാല്. 6 

ക്രമത്തോടും കൂടിയവന്, 2 ഭ്രാഷ്ടാംഗദകി രീടന് --. തോഠംവളയും കിരീടവും 
ഡീണ പോയവന്. 3 കര്ണ്ണി.ഉടുക്കുള്ള അമ്പു". & ഗാണ്ഡീ വോത്ഥം ഗാ 
ണ്ഡീയത്തില്നിന്നു പുറപ്പെട്ട. 
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ആക്കൂട്ടരെയകറററുമ്പോഠം ക്രോധാമര്ഫഷാിയന്നവര് 

ര്രുതായുസ്സ പൃത .യുസ്സം പൊരുതീ പാര്ത്ഥനോടുടന൯. റു 

ഈക്കില്ത്തിരക്കും വീരന്മാര് കലീനന്മാര് മഹാഭജര് 
ഇടവും വലവും രതൂുകിയവനില് ശരവൃഷ്ടികഠം. ് 

ത്വരയോടും മഹാരാജ, പെരുംകിര്ത്തി കൊതില്ലവര 
നിന് പൃത്രാര്ത്ഥം ഫല്ഗുനനെക്കൊല്വാനുന്നുന്ന ധന്വികഠം ? 

അസംഖ്യം മൊട്ടുഴി ഞ്ഞമ്പെയ്തവരര്ജ്ജൂനനില്ത്തദാ 
നിറച്ചിതു ചൊടിച്ചേററു കുളത്തില്ക്കാര്കഠം പോലവേ. 30 

ശ്രുതായുസ്സ ചൊടിച്ചിട്ട പെരുംതേരാളി പാര്ത്ഥനെ 

പ്രഹരിച്ചാനൂട്ടി മൂര്ച്ച കൂട്ടീടം തോമരത്തിനാല്. 31 
ബലിയാം വൈരി വേധിച്ച് ശത്രുകര്ശനനാമവന് 
പരം മോഹത്തിലാപ്പെട്ടു ഹരി മോഹിച്ചിടുംപടി. 12 

ആത്തവ്വിലച്ൃതായുസ്സമതൃത്തമമഹാരഥന് 

പ്രഹരിച്ചു മുര്ച്ചകൂടം ശൂലത്താല് പാണ്ഡുപുത്രനെ. 33 

മഹാത്മാവായ പാര്മ്ഥന്നു ക്ഷാരം വെച്ചു മുറിക്കവ൯ന് 

ഭൃശവേധം കൊണ്ട പാര്ത്ഥന് കൊടിക്കാലു പിടിച്ചുപോയ്. 14. 

അപ്പ്പോഠം നിന്നുടെ സൈനയത്തി ലൊക്കയും ധരണീ പതേ! 

ധനഞ്ജയന് ചത്തുവെന്നു പാര്ത്തേന്തീ സിംഹനാദവും. 18 

രോഹിച്ചൊരാപ്പാര്ത്ഥനെക്കണ്ടിണ്ടല് പൂണ്ടിട്ടു കൃഷ്ണനും 
ഹൃദ്യവാക്കുകളെക്കൊണ്ടിട്ടാശ്വസിപ്പിച്ചു പാര്ത്ഥനെ. 316 

രെച്ചം പൂണ്ടാ രഥിശ്രേഷ്ടര് പി ന്നെയര്ജ്ജൂനനേയുമേ 

വാര്ഷ്ക്േയനാം ശാരിയേയും വര്ഷിച്ചു ശരവൃഷ്ടിയാല്. 17 

ധ്വജം കൊടിക്കൂറയശ്വം ചക്രം നല്ക്കുബരം രഥം 

ഇതെപ്പാംകൂടിയടരില് മൂടിനാരവരല്ഭതം. 18 

മെല്ലെയൊന്നാശ്വസിച്ചാനാബ്ബീഭത്സു ഭരതര്ഷഭ! 

പ്രേതരാജപുരം പുക്കു തിരിച്ചെത്തിയവണ്ണമേ. 19 

കണ്ണുനോടും തേരു ശരംകൊണ്ട മൂടീട്ട കണ്ടുട൯ 

കുത്തും തീപോലരി കളം ജ്വലിക്കുന്നതു കണ്ടഹോ കാ 

പ്രയോഗിച്ചീടിനാ൯ പാര്ത്ഥനിന്ദ്രാസ്പത്തെ മഹാരഥന് 
അതില്നിന്നു തുടര്ന്നുണ്ടായ” മൊട്ടുഴിഞ്ഞമ്പസംഖ്യമേ. 4. 
ആഅവയാ വീരരില്ക്കേറിയവരെയ്യ ശരങ്ങളും 

പാര്ത്ഥ൭ന്െറയമ്പവേറാററേറററം ചുററി ചുററും നഭസ്സ്റിലായ”, മി 

ശരവേഗം കൊണ്ടു ശരജാലം പോക്കീട്ട പാണ്ഡവ൯ 

അതാതി ടത്തു കയറി മഹാരഥരൊടേററവന് . യ 

അവ പാര്ത്ഥാസ്രരജാലത്താല്ത്തലയും കൈയയമററഹോ 

നിലത്തു വീണ രണ്ടാളും കാററുടച്ച! തരുപ്പടി. [ 

ുതായുസ്സിന്െറ വധവുമചൃതായുരവ്വിഘാതവും 
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കടല് വററിച്ചതിന്വണ്ണം ലോകര്ക്കല്ഭതഹേതുവായ്. 9൭8 

അവര്ക്കു തുണയഞ്ഞൂറു രേരും കൊന്നുടനര്ജ'ജുനന് 

ഭാരതപ്പുടയില്ക്കേറീ വീരരെക്കൊന്നുകൊന്നഹോ. ൫6 

ശ്രുതായുസ്സുചൃതായുസ്സെന്നി വരെക്കൊന്നു കണ്ടുടന് 

നിയതായ്ുസ്സു ദീ ര്ഗ്ഘായ്ുസ്സിവര് കോപിച്ചു ഭാരത! വി 

വന് തേരാളി കഠം തല്പുത്രര് പാര്ത്ഥ നോടേററടുത്തുതേ 

പല ബാണങ്ങളം തൂകിപ്പിതുഘാതാര്ത്ത* രായഹോ. 2൫ 

ക്ഷണത്തിലവരെപ്പാര്ത്ഥന് മൊട്ടുഴി ഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 

പരമക്രുദ്ധനായിട്ട കാലനൂര്ക്കു കയററി നാന്. 29 

കൊമ്പന് പൊയ ത്താര്പ്പൊയ”ക പോലെ സൈനമിമ്മട്ടീള 

പാര്ത്ഥനെത്തടയാനായിീലാരും ക്ഷത്രിയപുംഗവര്. [ക്കവേ 

ആനക്കൂട്ടത്തൊടംഗന്മാര് തടുത്തു പാണ്ഡുപുത്രനെ 

ചൊടിച്ചു പലപേര് ഭൂപം ഗജശി ക്ഷാവിചക്ഷണര് . 31 

ദുര്യോധനന് വിട്ടവര്കം കുന്നൊക്കും ഗജരാജിയാല് 

പ്രാച്ൃന്മാര് ദാക്ഷിണാത്യന്മാര് കലിംഗാദിനരേശ്വരര്. 32 

അവരെത്തുമ്പൊഴുടനേ ഗാണ്ഡീ വോത്ഥശരങ്ങളാല് 

ഉഗ്രന് മുറിച്ചു തലകഠം കോപ്പണിഞ്ഞുള്ള കൈകളും. 93 

മന്നു ചിന്നിത്തലകളമംഗദംപോട്ട കൈകളം 

കല്ലും പാമ്പുകളം ചിന്നുംവണ്ണം ശോഭിച്ചിതേററവും. 34 

അമ്പവേററററാക്കൈയയകളമററ മൂര്ദ്ധാക്കളം പരം 

വീണീടന്നതു കാണായീ വൃക്ഷാല് പക്ഷികഠം പോലവേ. 95 

അസംഖ്യമമ്പവേററ ഗജങ്ങളം ചോരയൊലിച്ചഹോ 

കാണായിതേ ചാല്യമലിഞ്ഞോലും കുന്നുകഠം പോലവേ. 36 

കൂര്ത്ത പാര്ത്ഥശരംകൊണ്ട ചത്തുവീടൂ പലേതരം 

ആനപ്പാമെഴും മ്ളേച്ഛുര് നാനാവി കൃതമൂരത്തി കഠം. 317 

നാനാവേഷത്തിലായ“ബഭൂപ, നാനാശ്യ്രങ്ങളേററവര് 

ശോഭിക്കുന്നു ചോരയാടിച്ചിത്രബാണങ്ങളേററവര്. 38 

പാര്ത്ഥന്െറ ബാണമേറഠണ്ടു ചോര കക്കുന്നു കുംഭികഴം 

അസംഖ്യയമേ മെയ” മുറിഞ്ഞു മേലായം കാലാളമൊത്ത ഹോ. 39 

കരത്തു വീണൂ ചുഴലെച്ചുററിച്ചിലതു വേറെയും 

പേടിച്ചാനകൌം മദിച്ചു പലതും സ്വജനങ്ങളെ. 40 

ഇടങ്ത്കുായുധി മാരുള്ള വിഷക്രുരങ്ങളാനകഠം 
ദൈ തൃമായയറി ഞ്ഞീടും ഘോരദ്ടഷ്യികളാമവര്. 41 

യവനന്മാര് പാരദന്മാര് ശകന്മാര് ബാല്ഹികാഘവും 

ഗോയോനിജമ്മാരാ മളേച്ചര് കാലകല്പപ്രഹാരികഠം കമ 

* പിതുഘാതാര്ത്തര്.ം-. പിതൃമരണം കൊണ്ടു ദു:ഖിതര്. 
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ദാര്വ്വാതീ സാരദരദപുണ്ഡ “റന്മാരുമസംഖ്യമേ 
നൂറുമായിരവും കൂട്ടം കൂട്ടമെണ്ണപ്പെടാത്തവര 43 
അവരൊക്കപ്പാണ്ഡവനില് കൂർത്തുമൂര്ത്ത ശരങ്ങളെ 
തൂകി നാരാ മ്ളേച്ചര് മുററും നാനാരണവിചക്ഷണര്. 44 

അവരെപ്പാര്ത്തു വര്ഷിച്ചു ശരവര്ഷം ധനഞ്ജയന് 
ഇയ്യാംപാററക്കൂട്ട മട്ടി ലായി താശശരവൃഷ്യിയം. 45 
കാര്നിരപ്പടിയമ്പെയ്ക്ു സൈന്ൃയത്തിങ്കല്ദ്ധനഞ്ജയന് 
മുണ്ഡാര്ദ്ധമണ്ഡജടിലസുചീ ജലിലലാലസര് 4൫ 

എന്നീയെത്തും മ്ളേച്ഛുനിര മുടിച്ചാനസ്രശക്തഷിയാല്; 
അസംഖ്യമമ്പേററു മല വാഴമായവരേവരും 477 
പേടിച്ചോടി പോര്ക്കളത്തില് മലംഗുഹയില് വാഴ“വവര്, 

ആനയശ്വങ്ങളേറീടടം മ്ളേച്ചരമ്പേററ വീണതില് 48 

വള കങ്കങ്ങഠം ചെന്നായയും കുടിച്ചു ചോര തുഷ്ടിയാല്. 
ആളാന തേര് കുതിരകളേററു വീണിണയായുമേ. 49 

ശരവര്ഷപ്പവം പൂണ്ടും മുടിച്ചണ്ടി പിരണ്ടമേ 
ചോരത്തിരയടിച്ചീടം ഘോരപ്പുഴയൊഴുക്കിനാന് 60 

അററള്ള വിരല് മീന്കുഞ്ഞു മൊത്തൂഗ്രപ്രളയോപമം. 

ആനന്ത്ുപ്പുറമായ”ച്ചോര നില്ലമാറാക്കിനാനവന് 51. 
ആനയശ്വം രാജപുത്രരി വര്മെയ്കളില്നിന്നഹോ. 
മഴയില്ലുഴിയ്യം കുന്നും തിരിയാതായിടടംവിധം ഉ 

ചേര വിങ്ങി നിറഞ്ഞൃഴിയറിയാതായിതെങ്ങുമേ. 

ആറായിരം കുതിരയെ വീരരെപ്പതിനായിരം 63 

മൃതൃലോകത്തിലെത്തിച്ചു മന്നോരെ ക്ഷത്രിയര്ഷഭന്. 

മുറയ്ക്കു കോപ്പണിഞ്ഞാനയമ്പുകൊണ്ടിട്ടസംഖ്യമേ 5൭4 

വജ്ൂമേററ മലപ്രായം* കിടക്കുന്നു ധരിത്രിയില്. 

ആന തേര് കുതിരക്കൂട്ടം കൊന്നു കേറീ ധനഞ്ജയന് 55 
ഇരിങ്ങണക്കാടുടയ്കും മത്തഹസ്തി കണക്കിനെ, 
മരം വള്ളി ക്കുടില്പ്പുററമുണക്കപ്പുല്പമാം വനം 56 

കാറേററെറത്തും കാട്ടുതീയും ചുട്ടെരിക്കും പ്രകാരമേ. 

നിന് പടക്കാടിനെയയുടന് കൃഷ്ണക്കാററിട ചേര്ന്നവന് 57 
ശരാര്ച്ചി സ്സടയോന് ചട്ടു പഠണ്ഡവാഗ്നി ധനഞ്ജയന്. 

തേര്ത്തട്ട ശുന്യമാക്കീട്ട നിരത്തീ മന്നില് മര്ത്ത്യരെ 98 

തിരക്കി ല്ത്തുള്ളിടം വണ്ണം വില്ലെടത്ത ധനഞ്ജയന്. 

വജുൂുമൊക്കും ശരംകൊണ്ട പാരില്ച്ചോര നിറച്ചവന് 69 

ഭാരതപ്പടയില്ലേറീ ചൊടിയോടും ധനഞ്ജയന്. 
ശ്രുതായയസ്സംബഷ്ഠനവന് കേറുന്നേരം തടുത്തുതേ; 60 

* മലപ്രായം ടം മലകളെപ്പേലെ, 
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കങ്കപത്രക്രുരശരംകൊണ്ടര്ജ്ജൂുനനവന്നുടെ 

അശ്വങ്ങളെക്കൊന്നു കിണഞ്ഞെതിര്ക്കുമ്പോതു മാരിഷ! 61 

വേറിട്ടമ്പെയ്യവനുടെ വില് മുറിച്ചിതു ഫല്ഗനന് 

അംബപ്യന് ഗദ കൈക്കൊണ്ടു കോപത്താല്ക്കണ്ണുരുട്ടിയും 62 

പാഞ്ഞണഞ്ഞൂ പാര്ത്ഥനേയും തേരാളി ഹരിയേയുമേ 

ടെന് വീരന് ഗദയെടുത്തടി ക്കാനാഞ്ഞു ഭാരത! 6 

തേര് തടഞ്ഞിട്ടു ഗദയാല്ക്കേറിത്തച്ചൂ മുകുന്ദനെ 

ഗദകൊണ്ടിട്ട ഹരി യെത്തച്ചുകെണ്ടരിം ര്ദ്ന൯ 64 

അര്ജ്ജൂനന് കോപപമുഠംക്കൊണ്ടംബപഹയനെബ' ഭരതര്ഷഭ! 

ഗദയോടൊക്കുമവനെപ്പ്പൊന്കെട്ടുള്ള ശരങ്ങളാല് 65 

കാറര്ക്കനെപ്പേോലെ പോരില് പരം മൂടീടിനാനുടന്. 
അമ്മ ഹാത്മാവിദറെറ ഗദ പിന്നെ വേറേ ശരങ്ങളാല് 66 

പൊടിച്ചിതുടനേ പാര്ത്ഥനതൊരല്ഭതമായിതേ. 

അവനാഗ്ലദ പോയപ്പോഠം വേറേ വ൯ ഗദയേന്തിയോന് 67 

പരാര്ത്ഥനേയ്യം കൃഷ്ണനേയും മാറി മാറിയടിച്ചുതേ. 

പാര്ത്ഥന് ക്ഷുരപ്രം കൊണ്ടെയ്യാഗ്ഗദയേങ്ങും ഉജദ്വയം 68 

ഇന്ദ്രദ്ധവജാഭം കണ്ടിച്ചമ്പെയ്യറത്തു ശിരസ്സമേ. 
ചത്തവന് വീണു നൃപതേ, പാര്ത്തലത്തെ മുഴക്കിയും 
യന്ത്രം മാററിയഴിച്ചിട്ടാശ്ശു്രകേതു കണക്കിനെ. 
തേര്ക്കൂട്ടത്തിന്നിടയി ലായാനപ്പട ചുഴന്നഹോ 
കാര്ക്കൂട്ടം ചൂഴുമര്ക്കന്െറ മട്ടില്ക്കാണ:യിതര്ജ്ുനന്. 0 

94. ദുര്യോധനകവചബന്ധം 

തങ്ങാംക്കു തുടര്ച്ചയായുയണ്ടാകുന്ന തോല്വിയില് പരിഭവിച്ച ദര്യോധ 
നർ ദ്രോണരോട ചില കുത്തുവാക്കുകഠം പറയുന്നു. ദ്രോണര്. ആ കൌരവ 

ജ്ൃദ്യന്െറ ദേഹത്തു” അഭേദ്യമായ കാഞ്ചനകവചം അണിയിക്കുകയും അത്തു 
ദേഹത്തിലുള്ളിടത്തോളംകാലം ആര്ക്കും ദുര്യോധനനെ ഒന്നും ചെയ്യാന് കുഴി 

യൃകയില്ലെന്നു പറഞ്ഞു് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പാര്ത്ഥന് ജയ്ദ്രഥവധത്തിന്നായിക്കേറിയപ്പൊഴേ 
ദ്രോണന്െറയണിയും ഭോജപ്പടക്കെട്ടും മുടിച്ചുട൯ 3 

സുദക്ഷിണാഖ്യന് കാബോജരാജപുത്രന് മരിക്കവേ, 
ശ്രൃതായധന് സവ്യസാചി കൊന്നാശ”ശൂരനു മരിക്കവേ 2 

സൈന്യങ്ങളൊക്കയുമുടഞ്ഞങ്ങുമിങ്ങും തിരിക്കവേ, 

൪൯ ബലം ഭഗ്നമായ്ക്കുണ്ടാ ദ്രോണാന്തം പുക്കു നിന്മകന് ദൂ 

വെക്കമൊററത്തേരുമന്മിട്ടെത്തി ദ്രോണനൊടോതിനാന്,. 



ദുര്യോധനകവചബന്ധം 239 

ടു രേ്യോധനന് പറഞ്ഞു 

ഈപ്പെരുംപട മദ്ദിച്ചു കേറിയാപ്പരുഷര്ഷഭന് ് 
ഇനി ബ്ബുദ്ധിയിനാല്ക്കാണ്ക മേലില് വേണ്ടന്നൊരാക്രിയ. 
ഘോരലോകക്ഷയ ത്തിങക്കലര്ജ്ജുനദ്ധവംസനത്തി നായ് ൭ 
ജയ ദ്രഥനെയാ വിരപുരുഷന് കൊന്നിടാപ്പടി 

ചെയ്തുകൊഠം:കം ശുഭം കിട്ടു,മങ്ങേ ഞങ്ങഠംക്കൊരാശ്രയം. 6 

കോപ.ക്കാറേറററിളകിടുമീദ്ധനഞ്ജയപാവകന് 

ഉണക്കക്കാടു തീ പോലെന് പടക്കാട ചുടുന്നിതാ. 7 
പട ഭേദിച്ചു കൌാന്തേയന് കടന്നാറേ പരന്തപ! 
ജയ്ദ്രഥന്െറ രക്ഷക്കാര് പരം സംശയമാണ്ടപോയ. 8 
നരേന്ദ്രര്ക്കൊരുറപ്പുണ്ടായിരുന്നൂ ബ്രഹ്മവിത്തമ! 

“ ദ്രോണനെക്കയറി ല്േതും ജീവനോടേ ധനഞ്ജയന്. " 9 
കടന്നുപോയി താപ്പുാര്ത്ഥന് ഭവാന് കാണ്കെ മഹാദൃതേ! 
എല്ലാമാര്ത്തിപ്പെട്ടി തെന്റ സൈന്യമില്ലിനി നിശ്ചയം. 10 
മഹാഭാഗ, ഭവാന് പാര്ത്ഥപ്രിയകൃത്തറി വേനഹം 
മയങ്ങുന്നേന് പരം ബ്രഹ'മ൯, കാരൃഗാരവമോഠര്ത്തു ഞാന് 11 
ബ്രഹ”മന്, വൃത്തി തരുന്നുണ്ടു യഥാശക്തി ഭവാനു ഞാ൯! 

നന്ദിപ്പിപ്പേന് യഥാശക്തി ഭവാനോര്ക്കുന്നതില്ലതും. 4 

കൂറുള്ള ഞങ്ങളെ നിനപ്പപീലാ നീ ഭൂരിവിക്രമ! 
ഞങ്ങാംക്കപ്രിയരാം പാണ്ഡുപുത്രപ്രീതാക്കു നില്പ്പുനീ. 19 

ഞങ്ങളെസ്റ്സേവിച്ചു ഞങ്ങംക്കപ്രിയം ചെയ് കയാം ഭവന് 

1... 

അങ്ങു തേ൯പുരളം കത്തി പ്രായനെന്നറിവില്ല മേ. 38. 

പാര്ത്ഥനിഗ്രമങ്ങുന്നു പരം നല്കാതിരിക്കിലോ 
ഗൃഹം പുകും സൈന്ധവനെത്തടുക്കില്പായിരുന്നു ഞാന്. 19 

ബുദ്ധിയില്ലായ് കയാല് നിങ്കല്നിന്നു രക്ഷ കൊതിച്ചു ഞാന് 

ജയദ്രഥന്നൊരാശവാസമേകിക്കാലന്നു നല്കിനേന്, 16 

യമദംഷട്രയില്യഠംപ്പെട്ട മര്ത്ത്ൃയനും വിട്ടപോന്നിടാം 
വിട്ടുപോകാ ഫല്ഗുനന്െറ പാട്ടില്പ്പെട്ട ജയദ്രഥന്. 17 
സൈന്ധവന്നൊഴിവണ്ടാകും വഴി ശോണാശ്വ, ചെയ് ക നീ 

കോപിക്കായകെന്നാര്ത്തി വാക്കാല് ക്കാത്താലും സിന്ധു 

[രാജനെ. 98 

ോണന് പറഞ്ഞു 

നിന് വാക്കിലിങ്ങില്പസൂുയ നീയശ്വത്ഥാമമട്ട മേ 
സത്യം ഞാന് പറയാമെന്നാലതു കേക്കു ധരാപതേ! 39 

സാരഥി പ്രവരന് കൃഷ്ണന് വേഗമുള്ളവ വാജികഠം 
ചെറുതും പഴുതുണ്ടാക്കീട്ടടന് പോകും ധനഞ്ജയന്. [2] 

1 ഞാന് അങ്ങയെശക്തിക്കൊത്ത വണ്ണം തൃഫ്ലിപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടു”. 
4 ആ “ത്തിവാക്കു” ... സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള വാക്കു“, . 
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വിളി പ്യാടകലെക്കാണുന്നീലേ പാര്ത്ഥന്െറയമ്പുക്ഠം 
൨2 

വേഗം പോകുംവഴിക്കിങ്ങ പിന്നോട്ടെയ്തവയാണിവ. 1 
വേം പോകാന് വിരുതെനിക്കില്പിപ്പോടം വൃദ്ധനാണു ഞ:൯ 

പടത്തലയഷ്ക്കുലീ പ്പാര്ത്ഥപ്പുട പന്നേല്പതുണ്ടിതാ. മുക 
പിടിക്കേണം ധര്മ്മജനെ വില്പന്മാര് കണ്ടനില്ലവേ 

എന്നല്ലോ ഞാന് ചെയ്തു സത്യം മന്നോര്മദ്ധ്യേ മഹാളജ! 28 
പാര്ത്ഥന് കൈവിട്ട ഞാന് നില്ലേന് പടത്തലയില് മന്നവ! 
എന്നാല് വൃൂഹമുഖം വിട്ടു പാര്ത്ഥനായ്യ്മൊരുതില്പ ഞാന്. 4 
തുല്യാഭിജനകര്മ്മാവായൊററമയ്റെത്തുന്ന വൈരിയായ് 
തുണ രഓാരൊത്തു നീയേല്ക്കൂു പേടിയാ,യ “കീശ നല്പയോ? 25 
രാജാവു ശ്രരന് പടട നീ വെല്വാന് പരപുൂരഞ്ജയ! 

വീരന് നീതന്നെ ചെന്നാലും പാര്ത്ഥനര്ജ'ജുനനുള്ളിടം. 96 

ഭരേദ്രോധനന് പറഞ്ഞു 

ഭവാനേയ്യം കടന്നുള്ളേോന് സര്വ്വശ(്പൂധരോത്തമന് 

ധനഞ്ജയന് ഞാനവനെത്തടുപ്പഠന് പോരുമോ ഗുരോ! മ? 

വജ്കനേന്തും ശക്രനെയയും പോരില് വെല്വാന് കഴിഞ്ഞിട്ടം 

ശത്രുജിത്താം ഫല്ഗുനനെപ്പോരില് വെല്വാനശക്യമാം. 28 
ഹാര്ളികൃനാം ഭോജനെയും ദേവതുല്യന് ഭവാനെയ്യം 

അസ്ധൂപ്രാതാപാല്ത്തോല്ലിച്ചോന് ശ്രുതായുസ്സിനെ വീഴത്തി 
സുദക്ഷിണവധം ചെയ്യ്രോന് ശ്രൃതായധവിനാശനന് [യോന് 
ശ്രുതായുസ്സചൃതായുസ്സാ മാളേച്ചാഘമിവ തീര്ത്തവന് 80 

കത്തി ക്കറളം തീയി നൊക്കുമാപ്പാണ്ഡവനെയങ്ങനെ 

ദുര്ദ്ധര്ഷനസ്തു പട്ടവെത്തടുത്തേല്ലൃവതിന്നു ഞാന്? ൫1 

അവനായ' ഞാ൯ പൊരുതുവാന് പോരുമെന്നങ്ങ കാണ്കി 

ഭവാനുഞാന് പരാധീനന് ദാസന് പേര്കാത്തുകൊഠംക മേ [ലോ 

ദ്രോണന് പറഞ്ഞു 

സത്യം നി ന്മൊഴി കരരവ്യ, ഭരാധര്ഷന് ധനഞ്ജയന് 

എന്നാല് നീയവനെത്താങ്ങുംപടിയാക്കുന്നതുണ്ട ഞാന്. 3 

അല്ഭതം കണ്ടുകൊള്ളട്ടേ പാരില് വില്ലരശേഷവും 

കണ്ണന് കാണ്കെപ്പ്ാര്ത്ഥനിന്നു നിങ്കല്ത്തങ്ങുന്നവണ്ണമേ. 34 

നൃപതേ, ഞാന് നിനക്കിങ്ങു കാഞ്ചനച്ചട്ട കെട്ടവന് 

പരന്മാരെയ്യുമസ്രരങ്ങഠം നിങ്കലേല്ലാതെയാംവിധം. 36 

നിന്നോടു ദേവാസരരും യക്ഷോരഗനിശാടരും 

മുലോകരും ചേര്ന്ന നരരേററാലും പേടി വേണ്ടെടോ. 36 

കൃഷ്ണനെന്നല്ലര്ജതുനസം വേറേ ശസ്തരജ്ഞരും രണേ 
നിന്െറ ചട്ടയി ലിന്നമ്പൊന്നേല്ലിക്കാന് ശക്തരായ്വരാ. 37 

 “ ഇ്രശന് രാജാധി രജന, ചം വുള്ളവാന്, 



ദുര്യേോധേനകവചബന്ധം 41 

നീയിപ്പെഴിച്ചട്ടയിട്ട പോരില്ക്കോപിച്ച് പാര്ത്ഥനെ 

സത്വരം ചെന്നെതിര്ത്താലും നിന്നെത്താങ്ങുകയില്ലവന്. 38 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നോതിസ്സ്റത്വരം ദ്രോണനാചമിച്ചതിഭാസ്വരം 
അത്ൃയല്ഭതച്ചട്ട മന്ത്രം ചൊല്ബിക്കെട്ടീ യഥാവിഗി. । 

നിന് പൃത്രനും വിജയനും തമ്മിലുണ്ടാം മഹാരണേ 
ലോകര്ക്കു വിസ്മയം വിദ്യകൊണ്ടേകാന് ബ്രഹ്മവിത്തമന്. 

ദ്ദാണന് പറഞ്ഞു 

ബ്രഹ”മം! സ്വസ്ധി നിനക്കേക ബ്രഹ മാവും ബ്രാഹ്മണേന്ദ്രരും 
സരി സൃപ ശ്രേഷ്ഠരും തേ സ്വസ്ധു? നല്കട്ടെ ഭാരത! 41. 
യയാതി നാഹുഷന് പിന്നെദ്ധുന്ധുമാരന് ഭഗീരഥന് 
രാജര്ഷിമാരൊക്കയും തേ സ്വസ്തി നല്കട്ടെയെങ്ങുമേ. കമ 

ഏകപാദര്? തരും സ്വസ്ധി ബഹുപാദര്കളം തരും 

അപാദന്മാരുമെപ്പോഴം നിനക്കേകും മഹാരണേ. 43 

സ്വാഹയ്യം സ്വധയ്യം സ്വസ്തി ശചിയും തവ നല്കുക 

അരുന്ധതീ ലക്ഷ്മി കളം സ്വസ്തിയങ്ങഷ്തു നല്കുക. ൫4 
അസിതന് ദേവലന് വിശ്വാമിത്ര൯ന്താനംഗിരസ്സമേ 
വസിഷ്ഠനും കശ്യപനും സ്വസ്തിയങ്ങന്നു നല്കുക. 46 
ധാതാ വിധാതാ ലോകേശന് ദിക്കുകഠംക്കീശര് ദിക്കുകഠം 
സ്വസ്ത്ിയ ങ്ങയ്ണ്കു നല്കട്ടേ ഷണ്മുഖന് കാര്ത്തികേയനും 46 
വിവസ്വാന് ഭഗവാന് സ്വസ്തിയങ്ങയ്കേകട്ടെയെങ്ങമേ 
ദിഗ്ജം നാലുമവ്വണ്ണം ഭൂവാകാശം ഗ്രഹങ്ങളും. 477 
ചോടേ ഭൂമിയെയൊക്കേയുമെടുത്തീടുന്നവന് നൃപ! 

നാഗശ്രേഷ്യന് ശേഷനങ്ങനഷ്റകുകട്ടേ സ്വസ്തിയേററവും. 48 
ഗാന്ധാരേ പണ്ട യുദ്ധത്തി ലൃക്കില് വൃത്രമഹാസുരന് 

തോല്പിച്ചുടല്ക്കങ്ങുമിങ്ങും മുറിയേല്ലിച്ച ദേവക്ഠം 49 

തേജോബലങ്ങാം കെട്ട്ടൊപ്പമാിന്ദ്രനോടൊത്ത വാനവർ 

ബ്രഹ”മനെശ്ശരണം പുക്കു പൃത്രാസുരഭയത്തി നാല്. 0 

ദേവകഠം പറഞ്ഞു 

വൃത്രന് പീഡിപ്പിച്ച ദേവകംക്കു ഹേ ദേവസത്തമ! 
ഗതിയാക സുരശ്രേഷ്യ, ഭയത്തില്ക്കാക്ക ഞങ്ങളെ. ൭1. 
ച്ചാരേ നില്ലും വിഷണുവേയയമിന്ദ്രാദി സരരേയയമേ 

നോക്കിച്ചൊന്നാന് തത്ഥ്ൃമിതു, മങ്ങും വാനവരോടവന്: 529 

“ “പാല്യരല്ലപോ വാനവന്മാരിന്ദ്രബ്രാഹ്2 ണരെത്തുമേ 
വൃത്രനെത്തീര്ത്തതഠ ത്വഷ്ട്ഠാ'വിന്്റെറ ദു് ദ്ധരശക്തിയാം., 53 

ബ്രഹ'മം വേദം. 2 സരീസൃപംടസരപ്പം 3 ഏകപാദര്,ബഹുപാ 
ദര്, അപാദര് എന്ന വാക്കുകഠംകൊണ്ടു” എല്ലാത്തരം ജീവികളുംഎന്നര്ത്ഥമാ 
ഒീദ്ദേശിച്ചിട്ടള്ളതു”, 4 തഷ്ടാവു”- ബ്രഹ്മാവ്, 



കക ജയദ്രഥവധപരവ്വം 

ത്വഷ്ടാവയതവര്ഷങ്ങഠം വന് തപം ചെയ്യവാറഹേ! 64. 
വൃത്രനെത്തീര്ത്തു വാനോരേ, മഹേശ്വരമതപ്പടി. 

അവന്െറ കൃപകൊണ്ടിട്ടായവനൂക്കന് വധിക്കുമേ 63 
ശങ്കരസ്ഥാനമെത്താതെയദ്ദശൃയന് ഭഗവാന് ഹരന്. 
പോയിക്കണ്ടാല് ശത്രുജി ത്താം വൃത്രനെക്കൊന്നി ടാമുടന് 
അങ്ങിരിപ്പ തപോമുര്ത്തി ദക്ഷയജ്ഞം മടിച്ചുവന്. 06 

പിനാകി സര്വ്വഭതേശന് ഭഗദ്ൂഷ്ി പറില്ലവന്.”" 
ബ്രഹ്മാവമരരോടൊപ്പം മന്ദരാദ്രി ഗമിച്ചതില് ൭17 

കുണ്ടാര് തേജോമുത്തിയാമസ്സ്ുര്യകോടിപ്രകാശനെ. 
അവന് ചൊന്നാന്: “ “ വാനവരേ; സ്വാഗതം, വേണ്ടതോതുവിന് 
എന് കാഴ, പാഴിലാകില്പഠ കാമം നിങ്ങാംക്കു കിട്ടമേ.” 
എന്നു കേട്ടവനോടോതി യൊന്നിച്ചമരരെക്കയം; 

* * വൃത്തര് ഞങ്ങടെ തേജസ്സു പോക്കീ വാനോര്ക്കു നീ ഗതി 
പ്രഹരം കൊണ്ടടഞ്ഞുള്ള ഞങ്ങഠംദേഹങ്ങഠം കാണ്ക നീ 
നീയേ ശരണമെന്നായീ ഗതിയാകെ മഹേശ്വര!" 60 

ശര്വ്വന് പറഞ്ഞു 

അറി ഞ്ഞേന് ഞാന് ദേവകളേ, നിങ്ങഠംക്കീ ക്കൃത്ൃയയയല്ക്കട 
അക്ടതാത്മാക്കടം 2വൊര്യ ത്വഷ്യയതേജസ്സമുല്ഭവ. 61 

അവശ്യം ഞാന് ചെയ്തിടേണം വാനോര്ക്കൊക്കുസ്സറഹായകം 
എന് മെയ്യില്നിന്നുദിച്ചോരിച്ചട്ട കൈക്കൊണ്ട വറസവ! 
മനസ്സാചീ മന്ത്രമോതിദ്ധരിക്കുക സുരേശ്വാ! 62 

ദ്രോണനു പറഞ്ഞു 

എന്നോതി വരദന് നല്കി ചട്ടയയം പിന്നെ മന്ത്രവും 
അവനാച്ചട്ടയിട്ടിട്ട വൃത്രപ്പടയി ലേറിനാന്. 63 

നാനാമട്ട ല്ശ്ശൂസ്ര ജാലം വന് പോരില് പാരമേല്ലിലും 
അവനരൊ ചട്ടക്കെ ട്ടൊന്നു പൊട്ടിപ്പാന് പററിയില്ലെടോ. 64 

പിന്നെയാ വൃത ഗറെക്കൊന്നൂ തനിയേ ദേവനായക൯ന് 

ആ മന്ന്രച്ചട്ടയവനങ്ങംഗാരസ്സിന്നു നല്കിനാന്. 65 

അംഗിരസ്സ്സോ മന്ദ്രവിത്താം പുത്രന് വ്യഴന്നുമങ്ങനേ. 
ധീമാനാമഗ്നി വേശൃന്നു നല്കിക്കൊണ്ടാന് ബ്ലബഹസ്പുതി. 66 
അഗ്നി വേശ്യനെനിക്കേകീ, നിനക്കാച്ചട്ട കെട്ടവന് 
ഇന്ന നിന് ദേ ഹരക്ഷ്മുവേണ്ട ! മന്ത്രത്തൊടും ൬ൃപ! 67 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നു ചൊല്ലി ദ്രോണര് മഹാദൃതി നിന് പുത്രനോട്ടന് 

പിന്നെയും ചൊല്ലിനംന് മെപ്പേയാചര്ൃശ്രേപ്യനിങ്ങനേ: 68 

* ബ്രഹ"മസൂത്രത്തി നാല്ക്കെട്ടാം നിനക്കീച്ചട്ട പാര്ത്ഥിവ! 
ഹിരണൃഗര്ഭനമ്മട്ടു കെട്ടിച്ചു ചട്ട വിഷ് ണ്ട൭വ, 69 
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താരകാരയയുദ്ധത്തില് ബ്രഹ“മാവെങ്ങനെ കെട്ടിയോ. 

ഗകന്നീദ്ദിവ്ൃകവചം നിനക്കങ്ങനെ കെട്ടവന്.” 70 
മന്തത്താല് വിധിയാംട്ടേ ചട്ട കെട്ടിച്ചു മന്നനെ 

പെരുംപോരി ന്നായി വിട്ടുകൊണ്ടാനാ ദവിജപുംഗവന്. 71 

മഹാനാചാര്യനാച്ചട്ട കെട്ടിച്ചോരാ മഹാഭജന് 
ത്ിഗര്ത്തയോധരുടയോരായിരം തേരുമങ്ങനേ 72 

വീര്യമേറും മത്തഗജസഹഫ സ്രവുമതേവിധം 

നിയൃതത്തോളമശ്വങ്ങടം മററു തേരാളിവീരരും 3 

ഒത്തു ചെന്നു മഹാബാഹു പാര്ത്ഥത്തേരിന്നു നേര്ക്കുടന് 

നാനാവദദ്ൃയരവത്തോടം വൈരോചനി കണക്കിനെ. 74. 

അപ്പോം നിന് പടയില്ഗ് ഘാഷഠേററം മുത്തിതു ഭാരത! 

അഗാധവനന്കടലെതിര് കരവപ്പോക്കു കാണ്കയാല്. 76 

95. സങ്ക,ലയുയദ്ധം 

ദ്രോണനും ധൃഷ്ടദ്യമനനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം. ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള പല വീര 

മ്മാരും യുദ്ധത്തി ലേര്പ്പെടുന്നു. ദ്രോണന് ജയദ്രഥ ന്െറ രക്ഷ്ത്ായി പല പ്രമു 

ഖന്മാരേയും ചുമതലപ്പെടത്തുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കൃഷ്ണാര്ജ'ജൂനന്മാര് പടയില്ക്കടന്നാറേ മഹീപതേ! 
ദുര്യോധനന് നരവരന് പിന്തുടര്ന്നു ഗമാക്കവേ, 1 
ക്കില് ദ്രോണരൊടങ്ങേററി തുല്ക്കടാരവമോടുടന് 

പാണ്ഡവന്മാര് സോമകരും പിന്നെ യുദ്ധം നടന്നുതേ. ക 
രോമാഞ്ചാഞ്ചും ബഹളക്രുരമായ്ത്തീരന്നിതാ രണം 

കുരുക്കഠംക്കും പാണ്ഡവര്ക്കും വൃഹാഗ്രത്തികംലല്ഭളതം. 3 

കണ്ടിട്ടില്ലാവിധം കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങഠം മഹീപതേ! 

ഉച്ചനേരത്തുയര് ന്നോരാ യൃദ്ധം പോലെ മഹീപതേ! ി 

ധൃഷ്ടദ്യമ്നാദ്യരാം പാര്ത്ഥര് പടകൂട്ടി പ്രഹാരികഠം 

ഏവരും ദ്രോണസൈന്യത്തില് വര്ഷിച്ചു ശരവൃഷ്ടി കം. 5 

ശസ്ത്ൂട്ലല്പ്രവരന് ദ്രോണാചാര്യന് മുന്പായി ഞങ്ങളും 
പാര്ഷതന്മുന്പെഴം പാര്ത്ഥന്മാരില് വര്ഷിച്ചിര മ്പുകഴം. 9 
വര്ഷത്തില് മിശ്രക്കാറേറററ കടുംകാറുകഠം പോലവേ 

പേരണറിഞ്ഞുള്ള സേനാഗ്രം രണ്ടും ശോഴിച്ചിര പ്പൊഴേ 7 

ഇടഞ്ഞേററാസ്ഡ്സേന രണ്ടുമുടനൂക്കാരന്നിതുതല്ക്കടം 

മുഴക്കാലം നീര പെരുത്ത ഗംഗായമുനസന്നിഭം 8 

രസ്സ്ക്കിഴക്കന്ക ,റേറാടുമാന തേര്തുരഗ ന്വിതം 

ഗദാമിന്നല്ക്കുടുപടക്കൊടുങ്കാറേറററമുത്ക്കടം. ി 



കക4 ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

ഭാരദ്വാജക്കാററടിച്ചു ശരമാരി ചൊരിഞ്ഞഹോ 

വര്ഷിച്ചിതു മഹാസൈന്യം പാണ്ഡുസൈന്യ്ോല്ക്കുടാഗ്നി 

മഴക്കാലത്തേലുമുഗ്രകൊടുങ്കാററു കണക്കിനെ യില്. 

ഇളക്കിത്തീര്ത്തി താപ്പാണ്ഡുസൈന്യമൊക്ക ദ്വിജോത്തമന്, 

അവരേററം പ്രയത്തിച്ചീ ദ്രോണരോടേററിതേവരും 

ചി റക്കെട്ട പിളര്ന്നീടാനൊഴുക്കുത്തുകഠം പോലവേ. 12 

വെള്ളച്ചാട്ടം മല കണക്കവരെ ദ്രോണര് നിര്ത്തിനാന് 

ചൊടിച്ചു പാണ്ഡു പാഞ്ചാല കേകയന്മാരെയാഹവേ. 13 

അപ്പോം മററുള്ള മന്നോരുമങ്ങുമിങ്ങും തീരിഞ്ഞുടന് 

പോരിലുക്കുള്ള വീരന്മാര് നിര്ത്തീ പാഞ്ചാലവീരരെ. 14 

നരവ്യാ1ഘന് പാണ്ഡവരൊത്താപ്പോരിലഥ പാര്ഷതന് 

എയ്ക്ാനേററം ദ്രോണനെയാപ്പടക്കെട്ടു പിളര്ക്കുവാന്. 15 

ശരവര്ഷം പാര്ഷ തനില് ദ്രോണന് വര്ഷിച്ചിടംപടി 

ശരവര്ഷങ്ങഠം വര്ഷിച്ചു ധൃഷ്ടദയമനനുമങ്ങനേ 16 

വാഠാംക്കി ഴക്കന്കാററുമായി വേലൃഷ്ടി ക്കത്തി യൊത്തവന് 

ഞാണ്മന്നല് വില്പിടി യൊടം ധൃഷ്ദൃയമ്നമഹാഘനം 1 

ശരധാര ശിലാവര്ഷം വര്ഷിച്ചു ദിക്കടച്ചുടന് 

തേരശ്വനികരം കൊന്നു മുക്കിനാന് പടയായവന്. 18 

ദ്രോണനേതേതിടം പാണ്ഡുത്തേര്ക്കൂട്ടത്തോടെതിരത്തതോ, 

അതാതിടത്തമ്പു തൂകി ദ്രോണനേ മാററി പാര്ഷതന്. 19 

ദ്രോണനവ്വണ്ണമേ പോരില്ക്കിണഞ്ഞേല്ലോതു ഭാരത! 

ധ്ൃഷ്ടദ്യമ“നന് കേറുമിടം സൈന്യം മുന്നായ പിളര്ന്നുപോയ്. 

ചിലര് ചേര് ഭോജനോട, ജലസന്ധനൊടും ചിലര്, 

പാണ്ഡ പന്മാര് മുടിക്കു മ്പോഠം ചേര്നൂ ദ്രോണരൊടും ചിലര്. 21 

കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു പടകഠം മുററും ദ്രോണന് മഹാരഥന് 

അവന്െറയാക്കെട്ടടച്ചാന് ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് മഹാരഥന്. കര് 

പാണ്ഡൂ സ്ൃഞ്ജയര് കൊല്ലുന്നു മുപ്പാടാം ധാര്ത്തരാഷ'ട്രരെ 

അഗോപപ്പ്കുളെക്കാട്ടില്പ്പല ചെന്നാഷ്ക്കുഠം പോലവേ. 23 

ധൃഷ്യദ്യര"നന് മയക്കുന്ന യോധതരെത്തിന്മു കാലനും 

എന്നേവം ബ ഹളപ്പ്പോരി ലോര്ത്തുപോയിതു കാണികഠം. 24 

ക്ഷാമം രോഗം തസ്കരരും പൊട്ടബഭൂപന്െറ നാടടന് 

ദ്രവിപ്പിക്കും പോലെ ചെയ് രൂ പാണ്ഡവന്മാര്കഠം നിന് പട, 

വെയില് തട്ടം ചട്ടകളില് ശ്ര്രങ്ങളിലുമങ്ങനെ 

കണ്ണു ചെല്ലാതെയ യ് സെന്യപ്പ്യൊടിയേററിട്ടുമേററവും. 26 

മുന്നയ” പിരിഞ്ഞ സൈസന്യത്തെപ്പാണ്ഡവന്മാര് വധിക്കവേ 

ആ ദഗാപംം-ഇടയന് കൂടെയില്ലാത്ത, 
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അമര്ഷി ദ്രോണനവ്പെയ്തു കെന പാഞ്ചാലവീരരെ. 277 

ഉടച്ചും പടയയമ്വെയ്കു മുടിച്ചും ദ്രോണനേല്ലവേ 

കത്തും കാലാഗ്നിക്കു തുല്യമൊത്തു ദ്രോണന്െറയാകൃതി. ക8 

തേരാനയശ്വം കാലാളെന്നിവയെദ്ധരണീപതേ! 

ഒററയവ്പെയ്കു യുദ്ധത്തില് പിളരന്നിതു മഹാരഥന്. 29 

പാണ്ഡവര്ക്കുള്ള സൈനൃയത്തിലില്ലൊരാളന്നു ഭാരത! 
ദ്രോണനെയുന്ന ബാണങ്ങഠം പോരിലേല്ലുന്നവന് പ്രഭോ! 90 

വെയില്കൊണ്ടം ദ്രോണനെയ്യും ബാണം കൊണ്ടും തപിച്ചുഹോ 
ഉഴന്നുപോയങ്ങുമിങ്ങും പാണ്ഡവപ്പട ഭാരത! 91 

അവ്വണ്ണമാപ്പാര്ഷതനും പായിക്കും നിണ്ന്െറയാബ്ബലം 

എല്പാടവും തീപിടിച്ചോരുണക്കക്കാട പോലെയായ്. 2 

ദ്രോണപാര്ഷതബാണങ്ങംംകൊണ്ടു സൈന്യങ്ങം ചാകവേ 
പ്രാണന് കളഞ്ഞും പൊരുതി ശക്തി പോലെങ്ങുമേ ഭടര്. 98 

നിന കൂട്ടരില് പരരിലും പോരിങ്കല്ബ “ഭരതര്ഷഭ! 
പോര് വിട്ട പേടിച്ചോടുന്നോരില്ലൊരാളം ധരാപതേ! 834 

കാന്തേയനാം ഭീ മനെപ്പോയ” വളഞ്ഞാരൊത്തു സോദരര് 
വിവിംശതീ ചിത്രസേനന് വന് തേരാളി വികര്ണ്ണനും. 95 

വിന്ദാനുവിന്ദരാവന്ത്യര് വീര്യവാന് ക്ഷേമധൂര്ത്തിയും 

മൂവര് നിന്നുടെ മക്കഠംക്കു മൂവര് പി൯തുണയായി വര്. 96 
ബാല്ഹീ കരാജന് തേജസ്വി കലപൃത്രന് മഹാരഥന് 
സൈന്യാമാത്ൃയന്മാരുമൊത്തോന് തടുത്തു ദ്രപദേയരെ. 817 

ശൈബൃന് ഗോവാസനന് ഭൂപനായിരം ഭടരൊത്തവന് 
തടുത്തു പൊരുതും കാശ്യനഭിഭൂവി ന്െറ പുത്രനെ. 38 
ജ്വലിക്കമഗ്നിയോടൊക്കും കാന്തേയന് ധര്മ്മപുത്രനെ 

മദ്രന്മാര്ക്കരചന് ശല്യരാജന് രോധിച്ചു ഭൂപതേ! 39 

ദുശ്ശാസനന് തനെ പട കൂട്ടി നിരത്തിയമര്ഷണന് 
ചൊടിച്ചു ശൂരൻ ചെന്നേററു പോരില് സാതൃകി വീരനെ. 40 
സ്വന്തം പടയയമായ് ഞാനും സന്നദ്ധന് ചട്ടയിട്ടവ൯ 

നാനൂറു വില്പന്മാരൊത്തു തടുത്തേന് ചേകിതാനനെ. കീ. 

പടയോടൊത്ത ശകുനി നിര്ത്തീ മാദ്രീകമാരനെ 
വില്ലും വാളമെഴും ഗാന്ധാരക ന്മാരെഴുനൂറുമായ [2 

വിന്ദാനുവിന്ദരാവന്ത്യരെയ് രൂ മാത്സ്യന വിരാടനെ 
പ്രാണന് കളഞ്ഞും വില്ലന്മാര് മിത്രരക്ഷഴ്ണൂയര്ന്നവര്. 43 

തടുത്തേല്ലും തോലിവിട്ട യാജ്ഞസേനി ശിഖണ്ഡിയെ 

എതിര്ത്തേററിട്ട ബാല്ഹീകന് വിക്രമിപ്പേോനെ നിര്ത്തി! 
യൃരപ്രഭദ്രകോപേതന൯ു ധൃഷ്ടദ്യമനനെയപ്പപൊഴേ (നാന് 

സാവീരരോഭൊത്താവന്ത്യന് തടുത്തു ക്രൃദ്ധമൂര്ത്തിയെ. 45 



24 ജയ ദരഥവധപര്വ്വം 

ക്രൂരം ചെയും ശുൂരരക്ഷസ്സ്ാകും ച ഫെഡിംബവിര*നെ 
ചൊടിച്ചു പോരി നെത്തുമ്പോഠഴം തടുത്താന് ചെന്നലായുധന്. 46 
മഹാരഥന് കുന്തി ഭോജനലംബുസനി ശാടനെ 
നെടുംപടയൊടൊത്തുള്ളോന൯ തടുത്തു ക്രദ്ധമുരത്തിയെ. കറു 

നിയു കൂട്ടര്ക്കും പാണ്ഡവര്ക്കുമേവം ദ്വന്ദ്വശതം നൃപ! 

എപ്പാസ്റ്സൈന്യത്തിനും പിന്നില് നിന൬ആ ഭാരത, സൈന്ധവന്. 

കൃപന്തൊട്ടുള്ള തേരാളി വില്പാളിവരരക്ഷയില് 

ചക്രം കാപ്പവരായ് നിന്നിതാസ്റ്റേന്ധവനു രണ്ടപേര് 9 

ഭ്ൂപ, ദ്രണി വലംഭാഗത്തിടം ദാഗത്തു കര്ണ്ണനും. 

പിന്പുറം കാത്തുനിന്നാരാസ്റ്റദമത്തി തുടങ്ങിയോര് 40 

വൃഷദസൌനന് കൃപന്൯ പിഞഒന്നശ്ശലന് ശല്യ സുദുര്ജ്ജയന് 

നീതിയേറുന്ന വില്പന്മാരേ രം രണദകോവിദര് 

സൈന്ധവന്നീവിധം രക്ഷചെയ്തു യുദ്ധം നടത്തി നാർ. ടി] 

96. ൩ ജം,ലയുദ്ധം 

അര്ജ്ജുനനും ദ്രോണരും നമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തുടരുന്നു. ധൃഷ്ടദൃമ്നന്, 

ബാല്ഹാീകന്, ദുശ്ശാസനന്, സാബലന് തുടങ്ങിയ പലരും പരസപരം ഏററു 

മുടൂന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

രാജാവേ, യുദ്ധമാശ്ചര്യം ഞാന് ചൊല്ലുന്നതു കേയംക്ക നീ 
കുരുക്കഠംക്കും പാഠാണ്ഡവര്ക്കും യുദ്ധമുണ്ടായവണ്ണുമേ. 3. 

പടത്തലയ്ക്കുല് നിന്നീടും ദ്രോണനോടേററു ചെന്നുടന് 

പാണ്ഡവന്മാര പോര് റടത്ത ദ്രോണപ്പട പിളര്ക്കുവാന്, മ 

ഭടരോടൊത്തുതാന് വ്യൂഹം കാക്കും ദ്രോണരുമങ്ങനെ 
പ രേത്ഥമ്മാരായ പ്പൊര്ുതിനാന് പേര്ത്തും കീര്ത്തി കൊതി 

വിന്ദായവിന്ദരാവന്യര൪ പത്തമ്പുകടം വിരാടനെ പ്രവ൯. 
ചോരി ച്ഛെയ്യീടിനാര് നിന്െറ പുത്രന്നു ഹിതകാംക്ഷികഠം. 4 
വു രാമനും മഹാരാജ, “പഠരിലാ രണ്ടു പേരെയും 

വീിക്രരി പ്പോരെയേറെവയ്ക്കു പെൊരുതീ കൂട്ടരൊത്തുതാ൯. ടി 
ര്ാവേര്ര്് ണ്ടായിതതൃഗ്രം ചോരനിീ രൊഴുകും രണം 

ണ്ടു മശ്ദധീപത്തേട്ടേ കാട്ടില് സിംഹത്തിനാംവിധം. 6 

പെരിത്ബാല്ഹീ കനേളുമ്പോം യാജ്ഞസേനി മഹാബ്ലന് 
൧ പിഒര്നതീടും തീഷ്ണബാണങ്ങടം തൂകി നാന്. 

യ്ക] മുര്ച്ചുയിട്ുള്ള മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളെ 



സങ്കലയുദ്ധം 1 

അമ്പും വേലും കലര്ന്നുള്ളോരാ യുദ്ധം ബഹുഘോരമായ' 
ഭരുക്കഠം പേടിക്കുംപാടും ശൂരര് നന്ദിച്ചിടംപടി [ടി 

അവന് തൂകും ശരം കൊണ്ടിട്ടാകാശം ദിക്കുമൊക്കയും 

മൂടി പ്പോയീ മുററുമൊന്നുമറിയാത്തവിധത്തിലായ'. 19 

പോരില്ഗ്ലോവാസനന് ശൈബുൃനന് രഥിയാം കാശ്യപുത്രനെ 
സൈന്യത്തൊടൊത്തേററിതെതി ര്ഗജത്തെഗ്ലജമാംവിധം. 11 

ബാല്ഹികരാജന് കോപിച്ചു തേരാളി ദ്രപദേയരെ 
അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളെ മനംപോലെതിര്ത്തു വിളങ്ങിനാന്. 12 

ശരാഘം തൂുകിയവരുമവനായപ്പൊരുതീടിനാര് 
ദേഹത്തിലിന്ദ്രിയാര്ത്ഥങ്ങഠം പോലെ ദേഹി ജനോത്തമ! 13 

വാര്ഷ്കേയന് സാതൃകിയെ നിന പുത്രന് ദുശ്ശാസനന് രണേ 
മൂര്ച്ചയേറും മൊട്ടുഴി ഞ്ഞുള്ളൊന്പതമ്പെയ്കി തപ്പൊഴേ. 34. 

വില്ലേന്തുമാ മഹാവില്പന് ബലവാരക്കിലെയ്യതില് 
അല്പം മയങ്ങി യുടനേ മശൈനേയന് സത്ൃവിക്രമന് 35 

ആശ്വസിച്ചിട്ട വാര്ഷ്ഡരേയന് രഥിയാം നിന്െറ പുത്രനെ 
എയ്കാനുടന് കങ്കപത്രമുള്ള പത്തു ശരങ്ങളാല്. 6 

അന്യോന്യമാഞ്ഞെയ്കതന്യോനൃമമ്വേററാരത്തി കലരന്നവര് 
പുത്തുനില്ലും മുരുക്കി ന്െറമട്ടു ശോഭിച്ചു മന്നവ! 7 

കുന്തി ഭോജടെറയമ്വേററു ചൊടിച്ചുടനലംബുസന് 

പൂത്തുനില്ലും മുരുക്കിന്െറമട്ടു ശോഭിച്ചിതേററവും. 18 

കുന്തിഭോജനെയുയം പിന്നെപ്പെരുത്തമ്പെയ്ണ രാക്ഷസ൯ 
നിന് പടത്തലയി ല്ഗ് ഘോരമുച്ചത്തിലലറ് ടിനാ൯. ച 

പരസ്സുരം പോരിലേററു പെരുമാശ  ശ്ൂരരെത്തദാ 
പണ്ടിന്ദ്രഭംഭമരെ'പ്പോലെ കണ്ടു സൈന്യങ്ങളൊക്കയും. പം 

പോരില്ക്കേറും ധവൈകൃത്താമാസ്റാബലനെ മന്നവ! 

ചൊടിച്ചു മാദ്ര"പുത്രന്മാരന്പെയ്താര്ത്തി പ്പെടുത്തിനാര. ക 
ു 

പതേ, ബഹളംതന്നെയായി താജ്ജനസ. ക്ഷയ 
ഭവന് നിര്മ്മിച്ചതായ്പ്പാരം കര്ണ്ണ പാരം വ ത്തതും 

നിശക്കഠം കാത്തതായ ക്രോധവിത്തായീടും ഹുതാശയ 

ഇപ്പാരൊട്ടുക്കുടന്൯ ചുട്ടകരിപ്പനേയരുന്നതാം. [ 

പാണ്ഡവാശുൂഗമേറേറാന്ള് പീര്ന്വാങ്ങിശ്ശുകനിയപ്പൊഴേ 

ചെയ്യേണ്ടതറിയാതായ് പോരില് വിക്രമററവന്. പി 

ടഴിക്കമവനെപ്പഠറത്തു ോോദ്രയന്മ-ര മഹാദഥര് 

മേഘങ്ങരം മഴഡ്യെപ്പ ലെ വര്ഷിച്ചു ശരവൃഷ്ട യെ. 0 

3 ഇന്ദ്രജം ഭര് ഇന്ദ്രനും ജംഭാസുരനും. 4 ജവസംക്ഷയം . ജനങ്ങളെ. ൦൨൭ 

ക്ഷാപ്പിക്കുന്നതു്. 



കള് ജയ ദഥവധപരര്വ്വം 

മൊട്ടഴിഞ്ഞമ്പുകഠം പെരുത്തേററുകൊണ്ടീടുമായവന് 

ഓടും ശ്വങ്ങളാല് ദ്രോണപ്പട പുക്കിതു സാബല൯. 46 

പോരില്ച്ചപൊടിച്ചു കേറീടടമലായയധനിശാടനായ് 

ഇടത്തരം ശക്തി യെടുത്തടുത്തിതു ഘടോല്ക്കചന്. വ് 

അവര് ചെയുന്നൊരാ യുദ്ധം ചിത്രമായാത്തീര്ന്നു മന്നവ! 

രാമരാവന്ുയുദ്ധം പണ്ടുണ്ടായീടി നവണ്ണമേ. 28 

മദ്രരാജാവി നെപ്പോരില്ത്തത്ര ധര്മ്മസുതന് നൃപന് 
അഞ്ഞൂുറമ്പെയ്കു പിന്നേയുമേഴവ്വെയ്തീടിനാനുടന്, 29 

അവര് തങ്ങളി ലാശ്ചര്യമായീ യുദ്ധം ധരാധിപ! 

പണ്ടു ശംബരശക്രന്മാര് തമ്മിലുണ്ടായവണ്ണമേ. 30 

വിവി ംശതീ ചിരൂസേനന് നിറെറ പുത്രന് വി കര്ണ്ണനും 

പെരുംപടയൊട്ടംകൂടിബ “ഭീമനായ” പൊരുതീടിനാര്. 91 

97. സങ്കലയുദ്ധം 

യൃദ്ധം തുടരുന്നു. ധൃഷ്ടദ്യമ"നന് പെട്ടെന്നു ദ്രോണരുടെ തേരില് ചാടി 

ക്കേറുന്നു. ദ്രോണര് ധൃഷ്ടദ്യമ്നന്െറ വാഠം മുറിച്ചുകളയുന്നു. ആ പാഞ്ചാല 

പുത്രന് മ വിഷമസ്ഥിതിയിലാകുന്നു. സാത്യകി പെട്ടെന്നു വന്നു” അയാളെ 

രക്ഷിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

രോമാഞ്ചമഞ്ചുുമാ യുദ്ധമപ്രകാരം നടന്നതില് 

എതിര്ത്തു മുപ്പന്തിയായ കുരുക്കളൊടു പാണ്ഡവര്. 1 

കൈയ്ൃക്കേറുന്നോരു ജലസന്ധനോടേറവ മരേതി 

കൃതവര്മ്മാവിനോടേററൂ പടയൊത്തു യൃധിഷ്യിരന്. ക 

ശരവര്ഷം ചൊരിഞ്ഞംശു രതൂുകുമര്ക്കന് കണക്കിനെ 
ധൃഷ്ടദ്യമനന് മഹാരാജ, പോരില് ദ്രോണരൊടേററുതേ. 3 

വില്ലരെല്പാം വെമ്പുമാറു പിന്നെ യുദ്ധം നടന്നുതേ 

കുരുക്കഠംക്കും പാണ്ഡവര്ക്കും ചൊടിച്ചേററു പരസ്റ്റരം. & 

അവ്വണ്ണ മേററം ഭയദമാകം നാശം തുടരന്നതില് 
ദ്വന്ദ്വമധയ “മെസ്സുന്യമൊക്കേയും പേടി വിട്ടടര് ചെയ് കവേ. 0 
ബലി പാഞ്ചാലസുതനായബ്ബലവാന് ദ്രോണനേററുടന് 

അനു കൂട്ടം കൂടുമായിട്ടെയ്തതല്ഭൃതമായഹോ. 6 

പത്മജാലം പോലെ ചുററുമെയഷ്തറുത്തിട്ടിതപ്പൊഴേ 

ദ്രോണൻ പാഞ്ചാല്ൃയമനുജവീ രത്തലയസംഖ്യമേ. 7 
ചിന്നിച്ചിതറി മെസനൃയത്തില്ച്ചുററും വീരജനങ്ങടെ 

വ്ര്പാഭരണശസ്്രങ്ങഠം കൊടി വരമ്മായുധങ്ങളം. 8 

പൊന്നഞ്ചട്ടയയമായ ”ച്ചോര വാര്ന്നു ചാടിയുമങ്ങനെ 



സകംലയാലം ചട 

കാന്നലൊക്കും കാറു പോലെ മിന്നിത്തിങ്ങി വിജ വാര. 

ആനയാളശ്വനിരകഠം ചിലരമ്പെയ്യ വീഴ്ത്തിനാര 

പനപ്രായം വിളങ്ങുന്ന വില് വലിക്കും മഹാരഥര്. 0 

വാളം പരിചയും വില്ലും തലയും കവചങ്ങളും 

മറന്നിക്കാണായ് മഹാന്മാരാം ശുരന്മാരുടെയാഹവേ. 31 

എണ്ണുമെന്യേ കബന്ധങ്ങളേററു നിന്നിട്ടു ചുററുമേ 
ആപ്പെരും ബഹളപ്പോരില്ക്കാണായ് വന്നിതു മന്നവ! 142 

കഴു കങ്കം വളം കാക്ക പരുന്തൂകഠം കുറുക്കനും 
പല മാംസാശിനിരയയമങ്ങു കാണായി മാരിഷ! 13 

മാംസം തിന്നും ചോര കേോരിക്കുടിച്ചും കേശമജ്ജകഠം 

പറിച്ചെടത്തും കാണായീ പലമാതിരി മന്നവഃ 14. 

ആനയാളശ്വമിവതന് മെയും ദേഹാംഗഭേദവും 

തലയും ചുററുമവിടെ വലിക്കുന്നതുമങ്ങനെ. 10 

കൃതാസ്്രന്മധാര് യുദ്ധദീക്ഷ ദിക്ഷിച്ച രണശാലി കയം 
പോര ല്ജ്ജയം കൊതിച്ചേററം പൊരുതിക്കൊണ്ടിര പ്പെൊഴേ. 

ഖഠംഗമാര്ഗ്ഗം പലവഴി ചുററിനാര ഭടരാഹവേ 
ഷ്ടി വേല് തോമരം ശൂലം പ്രാസം പട്ടസമങ്ങനേ, 17 

പരിഘം ഗദ വേറിട്ടുമായുധം കൈയിവററിനാല് 
പോര്ക്കളത്തില്ച്ചൊടിച്ചേറിത്തങ്ങളില്പ്പൊരുതീടിനാര. 18 

രഥീന്ദ്രരോടു രഥികഠം സാദന്ദ്രരൊടട സാദികഠം 

കാലാഴയംകളോടുകാലാഠംക,ളിഭങ്ങളൊടിഭങ്ങളും. 19 

ക്ഷീബ ന്മാ രെപ്പോോലെ മദിച്ചരങ്ങില്പ്പോലെയാനകഠം 

ചീ റത്തമ്മില്ച്ചെന്നു കുത്തി തമ്മില് നേരിട്ട പോര്കളില്. 20 

നിലവിട്ടും പെരുംപോരു നടത്തീടടമ്പൊഠം മന്നവ! 

ദ്രോണാശ്വങ്ങംക്കിടയ്ക്കേററീ ധൃഷ്ദയമ“ നന് ഹയങ്ങളെ. 21 

നന്നായ് ശ്ലോഭിച്ചി താ വായുവേഗമൊത്തുള്ള വാജികഠം 

പാരാവതാഭതങ്ങഠം ശോണവര്ണ്ണങ്ങളിടചേര്ന്നവ, ക്ക് 

മിന്നല് ചേരും കാറുകളെപ്പോലെ ശോഭിച്ചു വാജികഠം 

ധ്ൃഷ്ടമ്യമ"നന് ദ്രോണരെത്തന്നരുകി ല്ക്കണ്ടുവാറട൯ ക 

ഖഠംഗചര്മ്മങ്ങഠം കൈക്കൊണ്ടു വില്ല വെച്ചിട്ടു ഭരര! 

ദുഷ“കരക്കൈയി നായ“ വൈര്ഘാതിയാം വീരപാരര്ഷത൯ 

അച്ചുരാണ്ടില്ച്ചവിട്ടീട്ടാ ദ്രോണന്്റെറ രഥമേറിനാ൯ 
നുകത്തിലും നുകക്കെട്ടി ന്മേലുമായ് നിന്നിതപ്പെഠഴേ. ക 

അശ്വങ്ങഠംത൯ പിന്പുറത്തുമതില്പ്പൂജിച്ചു സേനകഠം 

ലി ക്ഷറബന് - കള്ളകടിച്ചുമത്തുപിടിച്ചവ൯ 



ക്ഠ0) ജയദ്ദഥവധപര്വ്വം 

കുവന്നശ്വങ്ങളി ലവന് ഖഴംഗമാര്ഗ്ഗം" ചരിക്കവേ, 6 
ദ്രോണന് പഴുതു കഞചെത്തീ ലതൊരല്ഭതമായിതേ. 

കാട്ടില് മാംസം കൊതിച്ചെത്തും പരുന്തിന് പതനപ്പടി, 27 
ദ്രോണനെക്കൊല്ലുവാ൯ ചെല്ലുമവന്െറ ഗതിയായിതേ. 
ശരാലംകൊണ്ടുടനേ ശതചന്ദ്രം2 നുറുക്കിനാന് . 2൫ 

ദ്രോണന് ദ്ൂപദപുത്രനെറ വാളം പത്തമ്പു കൊണ്ടുടന് 
കൊന്നാനര്വ്വത്തി നാലമപുകൊണ്ടശ്വങ്ങളെയും ശരി. 9 

കൊടി വീഴ് ത്തീ രണ്ടു ഭല്പം കൊണ്ട പി൯സൂതരേയുമേ 
പ്രാണന് പോക്കം ബാണമെയ്കാനുടനായവനേയുമേ. 30 
ചെവിയോളം വലിച്ചിട്ട വജ്കം വജ്കി കണക്കിനെ 
തീക്ഷ“ണബാണം പതിന്നാലെയ്കതതറുത്തിതു സാത്യകി [പ] 

ആപചാരൃഗ്രസ്ുനാം ധൃഷ്ടദ്യമ്നനേ വിടടവിച്ചുതേ. 

സിംഹം ഗ്രസിച്ചിടുന്നോരു മാനിനെപ്പേംലെ മഠരിഷ! 32 
പാഞ്ചാല്യനേ ദ്രോണരി തനി ന്നൊഴവപ്പിച്ചിതു സാത്യകി. 

പാക്കും സാതൃകി യെപ്പാര്ത്തു പാഞ്ചാല്യനെയുമാഹവേ 33 

ഇരുപത്താറമ്പു വിട്ടാനുടനേ ദ്രോണുനപ്പൊഴേ. 

സ്യഞ്ജയാഘം ഗ്രസിപ്പോരാ ദ്രോണനെശ്ശിനിപുംഗവന് 94. 
സ്തൃനാന്തരത്തി ലി രുപത്താറമന്പവെയ്തീടിനാനുടന്. 
ജയം കൌതിക്കും പാഞ്ചാല്യത്തേരക്കൂട്ടക്കാര് കടന്നുടന് 
ദ്രോണന് സാതൃകിയോടേല്ലെദ്ധൃഷ്ദ്യമ“നനെ മാററിനാര്.35 

98. ദ്രോണസാത്യകിയദ്ധം 

സാതൃകിയയം ദ്രോണരുരായിട്ടുള്ള യൃദ്ധം. പല ദിവ്യാസ്്രങ്ങളും പരസ്പ 
രം പ്രരയാഗിക്കുന്നു . ധൃഷ്ടദ്യമ്നന് ദ്രോണന്െറ അടുത്തുവരെ എത്തുന്നു. 

പക്ഷേ, ശക്തിയായ എതിര്പ്പുമൂലം പിന്വാങ്ങേണ്ടിവരുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

ആശ്രൈനേയന് പ്ൃഷ്ണി വീ രനാബ്ബാണത്തെയറുത്തുട൯ 

ധൃഫ്ടദ്യമ്നനെ രക്ഷിച്ചുവിട്ടവാറയി സഞ്ജയ! റ, 

അമര്ഷം പൂണ്ട വില്ലാളി സരവൃശസ്ൂധരോത്തമന് 
എന്ന ചെയരൂ ദ്രോണര ശിനിപയത്രവിരനിലാഫവേ? ടി 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പാതഞ്ഞെതിരത്തു ക്രോധവിഷന് വറല്പാകം വാ തഉറനവന് 
കരമ്പഠകന്ന പല്പള്ളോന് നാരാചം ദം[ഷൃയായവന്. ി 

കിച്ച കണ്ച്ചവന്നുള്ളോന് പന്നഗം പോലെ ചീറവോന് ടി 

1 പാളം കൊണ്ട് ഏന്നാണ് മൂലത്തിലെ ആശയം.  ശതച്ചദ്രം നൂരു 

ചന്ദ്രനെക്കൊണ്ടലങ രിച്ച പരിച. 



ദ്രോണ സാതൃകയുദ്ധം ന! 

നരവീരന് മുതിര്ന്നേലും ചുവന്നാശ്വങ്ങളാലഹഛഹേോ. ടട 

ആകാശത്തില്പ്പ്പൊങ്ങി മല ചാടുംമട്ടള്ളവററിനാല് 

പൊന്നു കെട്ടിച്ചമ്പുതൂ കിപ്പാഞ്ഞേററൂ യയയയധാനനി ല്. ൭ 

ശരമാരിയൊട്ടം തേരി൯ധ്വനിയാമിടിയോടുമേ 

ജ്യാകര്ഷവി ക്ഷേപ!മോടും നാരാചാഘത്തടിത്തെടും 6 

വാഠംവേലിടിത്തീയി നോടും ക്രോധവേഗജവത്തൊടും 

ആചാര്യനാം ദ്രോണ മേഘ മശ്വക്കാറേറാടടുത്തതില്ം, ി 

അവന് വദന്നല്ലാതായക്കണ്ടു ശൂര൯ പരപുരഞ്ജയന്൯ 

സൂതനോട$ ചിരിച്ചോതീ ശൈനേയന് യുദ്ധദുര്മ്മദന്: ഉ 

* “ഇന്ന്; ബ്രാ ഹമണനെത്തനെറ കരമ്മം വിട്ടോരു ശൂരനെ 

ധാര്ത്തരാഷട്രര്ക്കാശ്രയനെ സ്വാമിക്കോ ദുഃഖകാരിയെ. 9 

അശ്വങ്ങളെയടിച്ചാട്ടി ഹരഷത്തോടെതിരേള്ലെടോ 
രാജപൂത്രര്ക്കു ഗുരുവെയെപ്പോഴും ശൂരമാനിയെ.”' 314) 

ഉടന് വെള്ളി നി റംപുണ്ട മാധവന്നുള്ള വാജികഠം 
ദ്രോണെറ നേര്ക്കു പാഞ്ഞെത്ത്” കാററിന്നൊത്ത ജവത്തൊടും. 

പിന്നെയാര്ദ്രാണശൈനേയര് പോരടിച്ചു പരന്തപര് 
അനേകായിരമവ്പവെയ്കു തങ്ങളില് പ്രഹരിപ്പവര്ര. 32 

ആകാഠാംം മൂടിയമ്പവെയ്തി ട്ടപ്പൊഴാപ്പുരുഷര്ഷഭ൪ 

വീരന്മാരമ്പുകൊണ്ടൊപ്പം നിറച്ചു പത്തു ദിക്കുമേ. 34 

മേഘണ്ദഠം വര്ഷക്കാലത്തു വാരി തൂുകുംവിധം സമം 
തെളി വീ ലപ്പൊഴാദിത്യന് വിശിീലാ കാററു പോലുമേ. 14 

ഘോരമാം ശരജാലത്താല്ക്കൂരിരുട്ട നിറഞ്ഞുതേ 

മററു ശൂരര്ക്കപ്രധൃഷ്യമട്ടി ലായ”ത്തീരന്നിതപ്പൊഴേ. 36 

ദ്രോണ ശൈനേയബാണങ്ങഠംകൊണ്ട പാരിരുളാര്ന്നതില് 
ശീ।ഘാസ്ത്ര ഉറിയും ദ്രോണസാത്വതര്ക്കതുനേരമേ 36 

നരസ് ംഹര്ക്കു കാണ്മീലാ ശരവൃഷ്ടിക്കൊരന്തരം 
ബാണങ്ങഠം തമ്മില്ച്ചെന്നേററു കൂട്ടിമുട്ടും കടസ്വനം റ് 

കേഠംക്കായി ശക്ര൯ വിട്ടീട്ടമശനി ദ്ധവനി പോലവേ. 
നാരാംവമേോറററുവിണു ശോഭിച്ചിതു ശരാകൃതി 38 
ആശ്വഡിഷം കടിച്ചുള്ള സരപ്പത്തി നട്ടു ഭാരത! 

കോംക്കായാ യുദ്ധദക്ഷന്മാരവര്തന് ചെറുഞാണൊലി ററ 

എപ്പഴും പ്ൂമേററിടം ഗിരിശൃംഗാരവോപമം. 
ഇരുപേരുദെ തേരശ്വങ്ങള മാസ്ത്യുതരും നൃപ! ചി 

പൊന്നകെട്ടിച്ചമ്പകൊണ്ടെ മുടി ശ്ലോഭിച്ചു ചിത്രമേ. 

തെളാിത്തുെ ഭനരേ ചെല്ലുന്ന നാരാചങ്ങഠംക്ക മന്നവ? ക 

1 ജ്യാകര്ഷവി ക്ഷേപം --ഞാണ് പിടിച്ചുവലിക്കലും വിടലും. 2 നാര 

ചരഘത്തടിത്തു” .. അസ്ത്രക്കൂട്ടമാകുന്ന മിനല്. 



ക്ക ജയദ്രഥവധപരവ്വം 

റെയയുരിയ സ പ്പുങ്ങഠംക്കെത്തി ശുഗ്രസമാഗ്മ്ം. 

ഇരുപേര്ക്കും പോയി കുട, കെടി രണ്ടം മുറിഞ്ഞുപോയ 24 

ഇരുദപരും ചോരമെയ്യിലണിഞ്ഞും വിജയാര്ത്ഥി കഠം. 

മദം ചാടുന്നാനകഠം പോലായിച്ചോരയൊലിച്ചവര് 29 

തമ്മീചെയ്യാര് സമം പ്രാണന് പോക്കും ഘോരശരങ്ങളെ. 

അട്ടഹാസം കൂക്കിവിളി ശംഖദുന്മുഭിഘോഷവും ൪, 

നിന്നുപോയ? മഹാരാജ, മിണ്ടിയില്ലങ്ങൊരുത്തനും. 

അടങ്ങി നിനനൂ സൈ ന്യങ്ങഠം യോധര് യുദ്ധം നി റത്തിനാര് 28 

അവര് ചെയും ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം കൌാതുകാല് കണ്ടു കാണികരം. 

രഥ പ്രവരരാനക്കാര് കുതിരക്കാര് പദാതികം 26 

ഇവര് കണ്ണുകഠം ചിമ്മാതെ കൂടി ക്കണ്ടാര് നൃവീരരെ. 

ആനപ്പുടകളം നിന്നിതശ്വപ്പടയമങ്ങനേ [7 

തേര്ക്കൂട്ടവുമതേമട്ടായ് വ്യൂഹം കെട്ടീട്ട നിന്നുതേ. 

മുത്തും പവിഴവും വെച്ച മണിപ്പൊന്ഭൂഷണങ്ങളും 28 

ധ്വജം ചിത്രാഭരണവും പൊന്നണിഞ്ഞുള്ള ചട്ടയും 

വൈജയന്തി ക്കൊടിക്കൂറ മേല്വിരിപ്പുകം കമ്പിളി 29 

തെളിഞ്ഞ കൂര്ത്തശസ്രുങ്ങളശ്വങ്ങളുടെ ചാമരം 

മൂര്ദ്ധാക്കളില്പ്പ്യൊന്നുകൊണ്ടും വെള്ളി കൊണ്ടുമതേവിധം 909 

ഗജങ്ങഠംതന് കുംഭമാല കൊമ്പിന്കെട്ടുകഠം ഭാരത! 

ഇവയാല്ക്കാറു ഖദ്യ്യോതമിടി മിന്നലുമൊത്തവ 81 

മഴ ദരാലം മുകില്നിര പോലെ കാണായി തപ്പ്യൊഴേ. 

കണ്ടു നമ്മുടെയാഠംക്കാരും ധര്മ്മപുത്രന്െറ കൂട്ടരും ൫2 

മ -റാന്മാരാം ദ്രോണശി നി പുത്രന്മാരുടെയാ രണം. 

ഡി മാനമാടടെ വാനോരും ബ്രഹമന് സോമന് തുടങ്ങിയോര് 35 

സാദഭ്ധചാരണഞണരും പിന്നെ വിദ്യാധരഫണീന്ദ്രരും 

&കററം മാററം തട്ട1മാററല്; മാററാര് തെററുമിവററിനാല് 4 

മുറവമേററം വിസൂയിച്ചു ൬സി ംഹരിരുപേരുടെ. 

അസ്ത്രങ്ങളില്ക്കൈവേഗത്തെക്കാട്ടി ക്കൊണ്ട മഹാബലര് 35 

ഭദ്ദാണനും സാതൃകി യൃമങ്ങമ്പു തൂകീ പരസ്സുരം. 

പീന്നെപ്പോരില് ദ്രോണബാണഗണം കണ്ടിച്ചു യാദവന് 56 

ഉറഭപ്പറം ബാണമെയ്കു വില് മുറിച്ചു മഹാദ്ൃതേ! 

കണ്ണടച്ചു മിഴിക്കും മുന്പാ ദ്രോണൻ മററു വില്ലിനെ റ് 

ണം കെട്ടി,യതും പിന്നെയെയ്യറത്തിതു സാത്ൃകി. 

പരം ത്വരയൊടും ദ്രോണൻ വീണ്ടും വില്ലേന്തി നിന്നുതേ 98 

ഞാണ് കെട്ീടും വിലവന്െറയറത്താനേഴുമൊമ്പതും. 
പിന്നെ ദ്രോണൻ പോരിലതി മാനുഷക്രിയ കണ്ടടന് ി 

യയയുധാനന് ചെയ്തതുള്ളി ലോരത്താനിങ്ങനെ മന്നവ! 



ദ്രോണസാത്ൃകിയുദ്ധം 

' ഈയസ്റ്റവീര്യം രാമന്നു കാര്ത്തവീ രൃന്നു പാര്ത്ഥനും 

ഭീ ഷമന്നുമാ നരവ്യാ॥ഘ, സാത്വതന്നുമെഴുംവിധം. 
അവന്െറയാ വിക്രരത്തെ ദ്രോണൻ പൂജിച്ചിതുള്ളിനാല്. 

ഇന്ദ്രന്നൊക്കും ലാഘ വത്തെക്കണ്ടിട്ടാ ദവിജസത്തമനു 
സന്തോഷിച്ചാനസ്ര്രവേദിയമ്മട്ടിന്ദ്രാദി ദേവകം. 

ശീ (ഘചാരിയവനന്തന്െറ ലാഘവം കണ്ടതില്പപോല് 

വാനോരും യുയയധാനന്െറ ഗന്ധര്വ്വരുമിളാപതേ! 

സിദ്ധചാരണരും കണ്ടതില്പാ ദ്രോണന്െറയാപ്പുണി. 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തി ദ്രോണൻ ക്ഷത്രിയാ ദനന് 

അസ്ധ്രങ്ങളാലസ്്രമെയ്ക്ു യോജിപ്പിച്ചിതു ഭാരത! 

അവന്െറയ സ്രുങ്ങള(്രുമായയാല്ത്തീ രത്തു സാതൃകി 

തീക്ഷണബാണങ്ങള ങ്ങെയ്താനതൊരല്ഭതമായിതേ. 

അമാനുഷക്രിയയവന് ചെയ്തുകണ്ടന്യദരല്പഭം. 

യോഗം യോഗജ്ഞര് നിന് കൂട്ടര് ബഹുമാനിച്ച തേററവയം 

ഏതസ്സ്രും ദ്രോണനി ഞ്ങെയ്ക്കി തെയ്യി തായതു സമധാൃക? 

അവനോഴടുഴറിശ്ശൃത്ൂുതാപനന് പൊരുതി ഗുരു. 
പരം ക്രുദ്ധന് മഹാരാജ, ധനുര്വ്വേദാനത്തപാരഗ൯ 

ദിവ്യാസ്രുത്തെ പ്രയോഗിച്ചു യയയയധാനവധത്തിനണമയ് 
ശത്രുനാശനമാം ഘോരമാഗ്നേയം കണ്ടവാറുട൯ 

ദിവ്യാസ്ര്രം പടുവില്ലാളി വാരുണാസ്ത്ൂമയച്ചുതേ, 

ദിവ്യാസ്ുമേന്തുമവരെക്കണ്ടണ്ടായീ ഹഹാരവം 

വാനില്ച്ചുററുന്ന ഭൂതങ്ങഠം ചുററീിലഃ വാനിലെങ്ങുമേ. 

ആഗ്നേയവാരുണാസ്ധ്രങ്ങളവരമ്പില്ത്തൊടുത്തവ 

തമ്മില് നേരിട്ടു പാഞ്ഞെത്തീ മാറിപ്പോയപ്പൊഴര്ക്കനും. 

ഉടന് യധിഷ്യിരനൃപന് പാണ്ഡവന് ഭീമസേനനും 

സഹദേവന് നകുലനും രക്ഷിച്ചു യയധാനനെ. 
ധൃഷ്ടദ്യമ”നാദ്യരോടൊത്തു വിരാടന് കേകയാന്വിതന് 

മത്സ്യസാല്വേയ സൈന്യങ്ങളെത്തീ ദ്രഠണാന്തി കത്തിലും 

ദുശ്ശാസനനെ മുന്പാക്കി രാജപുത്രരസംഖ്യമേ 

ശത്രുക്കഠം ചുററും ചുഴലും ദ്രോണ൯ന്തന് പങ്കിലെത്തിനാവ. 
വില്ലേന്തും നിന് ഭടന്മാര്ക്കും പോര് നടന്നൂ പരര്ക്കുമേ 

പൊടി കൊണ്ടുലകം മുടിശ്ശരമാരി നിറഞ്ഞഹേ. 
ഏല്ലാമുഴന്നമട്ടായി തറിയാതായി തൊന്നുമേ 
പടയും പൊടിയാല് മുടി നിലവിട്ട വിധത്തിലായ്. 

റ) 

4 

42 

43 

4.4 

49 

ക്ട. 



99. വാജിപാനസരോനിര്മ്മാണം 

അം ജ്ജുനന് കാണികളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുമാറു ശത്രസേനയില് പാഞ്ഞു 
കേറുന്ന. വിന്ദനേയും അനുവിന്ദനേയും വധിക്കുന്നു. ക്ഷീണിച്ച കുതിര 

കഠംക്കു കുടിക്കാന് അടുത്തെങ്ങും വള്ളം കിട്ടായ“കയാല് , ശരപ്രയോഗത്താല് 

അര്ജ്ജുനന് ശുദ്ധജലം നിറഞ്ഞ ഒരു സരസ്സ നിര്മ്മിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അസ്ലാദ്ര'ശിഖരത്തേക്കു സൂര്യന് തിരിയയമപ്പപൊഴേ 
പൊടി പാറിപ്പരന്നര്ക്കനൊന്നു .ന്ദിച്ചു നില്ലവേ, [ 

നിന്നും പൊരുതിയ്യം കേറിച്ചെന്നും വീരര് മടങ്ങിയും 

ജയം നേടി യയമാമ്മാറപ്പകല് പോകുന്നു മെല്ലവേ. ] 

ജയം കൊതിക്കും സൈനൃങ്ങളമ്മട്ടില്് പ്പൊരുതും വിധൌ 
കൃഷ്ണാര്ജ ജൂനന്മാര്കരം ജയദ്രഥ ഹിം സ്റ  കേറിനാര്. 3 
തേരു പോകാന് തക്കവണ്ണം പാര്ത്ഥന് കൂര്ത്ത ശരങ്ങളാല് 
വഴി യയണ്ടാക്കിയതി ലേകൂടിക്കേറീ ജനാദനന്. 4 

ഏതേതീിടം മഹാത്മാവാം പാര്ത്ഥന്െറ രഥമെത്തിയോ, 

അതാതിടത്തു ചിന്നുനനൂ നിന് ഭടന്മാര് ധരാപതേ! 5 
തേരോടിക്കും പഠിപ്പേററം കാട്ടിയാശ്ശരരി വീര്യവാ൯ 
ഉത്തമാധുമമദ്ധ്യങ്ങഠം മണ്ഡലങ്ങഠം നടത്തുവോന്. 6 
പാര്ത്ഥപ്പേരുള്ള ബാണങ്ങളുട്ടി ക്കാലാഗ്നിയൊത്തവ 
ഞരമ്പു ചുറ്റി നന്മൊട്ടുമായി നീണ്ടുക്കിയന്നവ 7 
അമ്യായുയമിരിമ്പായയമുഗ്രങ്ങളരിഘാതികഠം 

പോരില് പ്രാണിച്ചോര പക്ഷിക്കൂട്ടമൊത്തു കടിച്ചുതേ. ൫ 
തേര്വിളിപ്പാടകലെയായ്പ്പാര്ത്ഥനെയ്കീടും മ്പകഴം 

തേരവിളിപ്പഠാട ചെന്നിട്ട കൊല്ലുന്നു ശത്രുവീരരെ. 9 
ഗരുഡാനിലവേഗത്തില്ബ “ഭാരമേന്തം ഫയങ്ങളാല് 
അമ്മട്ടെത്തീ വിശ്വമൊക്കെ വിസുയിക്കുംവിധം ഹരി. 10 

അമ്മട്ടോദാറിടു രഥം സൂരൃനേേറയയം ധരറപതേ! 

ഇന്ദ്രന്േറയുയം ശിവന്േറയും ശരി വൈശ്രവണനെറയും. [1 । 

പോരിലിമ്മട്ടാരുടെയയം തേരോടീട്ടില്ല ന്നേവ! 

മനസ്സ്സിന്നൊത്ത വേഗത്തില്പ്പാര്ത്ഥത്തേരോടിടുംവിധം. 14 

കേറിപ്പോരില് ക്ഷിതിപതേ, കേശവന് പരമദനന് 

പടകഠംക്കു നടുക്കശങ്ങളെയോടിച്ചു ഭാരത! 13 
തേര്ക്കൂട്ടത്തില് നടുക്കെത്തീയപ്പൊഴാ നല്ല വാജികഠം 
പൈദാഹം ക്ഷീണമി പയാല്ത്തേര് പണി പ്പെട്ടകൊണ്ടപോയ്' 

പലരും യുദ്ധശാണ്ഡന്മാര് വീട്ട ശന്്രങ്ങളേററുമേ 

വീ ചിത്രമണ്ഡലപ്പാട ചുററിയായവ വീണ്ടുമേ. 39 

* അമ... ഒരുതരം മുള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയവ 



വാജിപാനസരോനിര്മ്മാണം മ 

ചത്തുവിണാനയാളശ്വം തേരെന്നിവയയടേയമേ 

മഠലകൂടിപ്പാഞ്ഞിത്യ്യാമ്പഠററ മേല്ക്കൂടിയ റംവിധം. 19 

അതിന്നിടയിലാവന്ത്യവീര്ബഭ്രാതാക്കഠംഥന്നവ! 
ക്ടാന്താശ്വംനാം പാണ്ഡവന്റെ നേര്ക്കേററു സൈന്യമൊത്തവര് 

അവരര്വ്വത്തിനാലര്ജ്ജുനങ്കലെഴ് വതു കൃഷ്ണനില് 

ആവമ്പശ്വങ്ങളി ലുമായെ യ്കാരേററം രസത്തൊടും. 18 

അവരെത്താനൊമ്പതൊമ്പര സുകൊണ്ടര്ജ്ജുറ വ നൃപ! 
മര്മ്മജ്ഞനെയ രൂ മര്മ്തങ്ങഠം കീറുംപടി ചൊടിച്ചുടത്. 1] 

അവരും ശരവര്ഷത്താല് കൃഷ്ണാര്ജ ജനരെയൊലപ്പുമേ 

ചൊടിച്ചടച്ചു മൂടീട്ട സിംപനാദം മുഴക്കിനാര്. 0 

ഭല്പങ്ങളെയ്കവരുടെ വില്ല രണ്ടം ധനഞ്ജയന് 
അറുത്തി തുടനേ പോരില്പ്പ്ൊന്നണിക്കൊടി രണ്ടുമേ. ചര് 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തിക്കടുടം പേറരില്ദ്ധരാപതേ! 

ചൊടിച്ചു പാഠ ത്ഥനെയവര് പീഡിപ്പിച്ചു ശരങ്ങളാല്. 244 

വീണ്ടും ചൊടിച്ചു രണ്ടമ്പെയ്കുടനേ പഠണ്ഡുനന്ദന൯ 
അപര്ക്കെഴും വില്ല രണ്ടും വിണ്ടും പോക്ക ധനഞ്ജയന്. കര് 

പിന്നെയും പൊന്നകെട്ടുടയ ചാണകഷ്കത്കിട്ട ശരങ്ങള് 
അശ്വങ്ങളെക്കൊന്നു സൂതപിന്സൂ ഠസഗരയധമ കു 

ക്ഷുരപ്രം കൊണ്ടെയ്മറത്തു മൂപ്പിലേത്തലയപ്പ്പൊഴേ 
കാഠേററെറാടിഞ്ഞുള്ള മരംപോലെ വീണീടിനാനവന്. 45 

വിന്ദനെകക്കെന്നതായ”ക്കണ്ടിട്ടനുവിന്ദറ് പ്രതസാപവാ൯ 
അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേര് വിട്ട ഗദയേന്ത! മഹാബലന്൯ 6 

പോരില്പ്പംഞ്ഞേററിതണ്ണന്െറ വധമുള്ളില് നിനച്ചവ൯ 
ഗദരയേന്തി രഥി ശ്രേഷ്ഠന് തുളഒം പോലെ മഹാരഥന് ട് 

അനുവിന്ദന് നെററി നോക്കിഗ്ഗദയാല് മധുവൈരിയെ 

അടിക്കിലുമിളക്കീലാ മൈനാകത്തെക്കണക്കിനെ 28 

പാര്ത്ഥനാറമ്പെയ്കയവന്െറ കണ്ഠം കൈകാല് കഴുത്തു 
അറുത്താനായവനുടച്ചദ്രിയെ പ്പോലെ വീണുപോയ്. 9 

അവരെക്കൊന്നതായക്കണ്ടിട്ടവര്ക്കു തണയായവര് 
ചൊടിച്ചടുത്തു ദൂപതേ, ശരവര്ഷങ്ങടം തൂകിയ. കര് 

ക്ഷണമമ്പെയ്തായവരെക്കൊന്നു ഭാരത, ഫല്ഗുനന്, 

വേനല്ല, കാട ചുട്ടോരു വഹ്നി പോലെ പി ഒങ്ങിനാന്൯, ി 

വര്ക്കെഴം പട കടന്നൊരു മട്ടില് ധനഞ്ജയന് 
ശോഭിച്ചു കാര്വിട്ടയരുമര്ക്കമനെന്ന കണക്കിനെ. 

അവനെക്കണ്ട പേടിച്ചു കുരുക്കളഥ ഹൃഷുരായ് 

ഴാ 

* കാന്താശാന്. ക്ഷീണിച്ച കതിരകളോടുകൂടിയവന്. 
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പാര്ത്ഥന്െറ പുററുമൊന്നിച്ചു പാഞ്ഞേററു ഭരതര്ഷഭ! 393 

അവാനു ക്ഷീണിച്ചുപോയ് മുരെജ്ജയ ദ്രഥനതോര് ത്തുടന് 

സിം ഹനാദം മുഴക്കീട്ടു ചുററും വന്നു വളഞ്ഞുതേ. ലി 

ചൊഴിച്ചേററവരെവ്പാര്ത്തു ചിരിച്ച പരുഷര്ഷഭന് 
ദാശാര്ഹനോടര്ജജുന൯ന്താന് മെല്പവേ ചൊല്ലിയിങ്ങനെ: 

“ക്ഷ ണിച്ചിതനമ്പററശ്വങ്ങം മൂരത്ത ല്ലോ ജയ (൫൧൯ 
അങ്ങദ്റ്ു തോന്നുന്നതെന്താണിനി വേണ്ടുന്നതുത്തമം? 36 

ചൊല്ലൂ കൃഷ്ണം ശരിക്കങ്ങുന്നല്ലേോ പ്രാജ്ഞ൯ സദറയ്യ്കൊഴം 

നി നടത്തും പാണ്ഡവന്മാര് പോരില് വെല്ലും രിപുക്കളെ. 37 

ടെന് വേണ്ടതെനി ക്കൊന്നു തോന്നീടുന്നുണ്ട കേയാംക്ക നീ 
അശ്വങ്ങളെയഴിച്ചു ട്ട ശല്യം പോക്കുക മാധവ!" 838 

എന്നര്ജ”ജൂനന് ചൊന്നവാറു കേശവന് ചൊല്ലിയൃത്തര.: 
“നീ ചൊന്ന വാക്കിങ്ങെനിക്കും സമ്മതംതന്നെയര്ജ്ജുന!”' 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

ഞാന് തടുപ്പേന് വന്നടുക്കും സൈന്യമൊട്ടുക്കു കേശവ! 

അങ്ങും ശരിക്കുടന് വേണ്ടും കാരൃമെന്നാല് നടത്തുക. 40 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തേര്ത്തടം വിട്ടി റങ്ങീട്ട കൂസല്കൂടാതെയര്ജ് ജൂനന് 
ഗാണ്ഡീവം വില്ലുമായ് നിന്നിതുറച്ച മല പോലവേ. 4 
അവന്െറ നേര്ക്കാത്തര്ടുത്തു മന്നന്മാര് ജയകാംക്ഷികഠം 
ഇതാണു പഴുതെന്നോര്ത്തു പാര്ത്ഥന് താഴത്തു നില്ലവേ. 42 
ഒററയഷ്ക്കു നില്ലമവനെച്ചുററും വന് തേരനിരപ്പപിനാര 
വില് വലിച്ചും സായകുങ്ങഠം ചൊരിഞ്ഞുമുടനായവര. 43 
വിചിത്ര ശസ്ൂങ്ങളേയം ചൊടി യില്ക്കാട്ടിനാരവര 

മേഘങ്ങളര്ക്കനെപ്പേലെ മൂടിയമ്പെയ്കു പാര്ത്ഥനെ. പി 

ക്ഷത്രിയന്മാര് പ്വഞ്ഞടുത്തു പരം ക്ഷത്രിയമുഖ്യനെ 

നൃസംഹനെ രഥിശ്രേദ്യര് സിംഹത്തെ ദ്വിപര്! പോലവേ, 
അതില്പ്പാര്ത്ഥന്്ററ കൈയ്ക്കു കാണായീ പെരുതപ്പ്പൊഴേ 
ചൊടിച്ചു പല സൈന്യങ്ങളടച്ചേററു തടുത്തതില്. 86 

എങ്ങും ശത്രുക്കഠം വിട്ടസ്്രസ്ര്രേം കൊണ്ട തടുത്തവന് 
ഉടന് പെരുത്തമ്പ തൂകിത്തടുത്താനേവരേയുമേ. 7 

ആകാശത്തമ്പുകളിടതിങ്ങിയങ്ങു ധരാപതേ! 

കൂട്ടിമുട്ടി ജ്വാലകോലും മട്ടിലുണ്ടായി തഗ്നിയം. 48 

അങ്ങുമിങ്ങും മഹാവില്പര് വീര്പ്പിട്ടും ചോര ചാടിയ്യം 

ശത്രുകര്ശി കമ ളാർത്താ3നയശ്വങ്ങഠം മുറിപെട്ടമേ, 49 

1 ദധീപര്ം.ആനകഠം. (ദവി പങ്ങഴം എന്നാണു വേണ്ടിയിരുന്നതു"). 2 ശത്രു 
കര്ശ ൦. ശത്രുക്കളാല് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട 3 ആര്ഉതു” . ഉറക്കെശബ്ദി ച്ചുകൊണ്ടു* 

18 
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പോരില്ച്ചൊടിച്ചിട്ട ജയം പ്രാര്ത്ഥിക്കും വീരരേററുമേ 

ചൊടിച്ചു പലരൊന്നിഷ്ഷേററുഷ് മാവുണ്ടായിതപ്പൊഴേ. 0 

ശരോര്മ്മി'യായദ്ധ്വജാവര്ത്തം2 നാഗനക്രം ദുരന്തമായ” 

കാലാഠം മത്സ്യം കലര്ന്നുഗ്രശംഖഭേരീ രവത്തൊടും ൭ 

സംഖ്യയില്പാതന്തമെന്യ തേര്നിരത്തിയരയാര്ന്നുമേ 

തലപ്പാവാമ വെണ്കൊററക്കുട വെണ്നുരയാര്ന്നുമേ 52 

മത്തേഭപ്പാറയൊത്തേററമക്ഷോഭ്യം തേര്ക്കൊട്ടംകടല് 
വേല3യായ? നിന്നങ്ങ പാര്ത്ഥനമ്പരൂകി നിറത്തിനാ൯. 53 

അപ്പ്യോഠം പ്രിയപ്പെട്ട നരമുഖ്യനര്ജ്ജൂനനോടുടന് 

കൂസല് വിട്ട മഹാബാഹു പോരില്ച്ചപൊല്ലീ ജനാദനന് : ൭4. 

* പോര്ക്കളതര്തിങ്കലശ്വങ്ങഠംക്കിങ്ങില്ലാ കിണറര്ജ ജന! 
വെള്ളം കടിക്കണ മിവഷ്ക്കിറങ്ങാനില്ലയെങ്കിലും." 66 
ഇതുണ്ടെന്നായ"ക്കൂസല് കൂടാതസ്രരംകെണ്ടേ ധരിത്രിയെ 

പിളര്ന്നര്ജ'ജൂനനുണ്ടാക്കീ വാജിപാനസരസ്സിനെ 96 

ഹംസകാരണ്ഡവം ചിന്നിച്ചക്രവാകം വിളങ്ങിയയം 

പരന്നു തെളി നീ രൊത്തു വിട്ടര്ന്നംബുജമുള്ളതായ* ൧7 

ആമ മത്സ്യങ്ങളി ടചേര്ന്നഗാധമുഷി സേധ്യമായ. 
ഉടനുണ്ടാക്കി യൊരതു കാണ്മാന് ചെന്നിതു നാരദന്. 58 

അമ്പില് കഴുക്കോലമ്പില് തൂണമ്പിന്മേല്പ്പുരയല്ഭതം 
അമ്പില് ഗൃഹം തീര്ത്തു പാര്ത്ഥന് ത്വഷ്ടൃമട്ട“ല്ഭതാകരന്. 
അപ്പ്യോഠംച്ചിന്തിച്ചു ഗോവിന്ദന് നന്നുനന്നെന്നു വാഴ്ത്തിനാ൯ 
മഉഹാത്മാവാമര്ജജുനനാശ്ശരകൂടം ചമച്ചതില്. 60 

100. സൈന്യവിസ “മയം 

പേര്ക്കുളത്തി ന്െറ നടുക്കുവെച്ചു് കുതിരകളെ തേരില്നിന്നഴിച്ചു വെ 
ള്ളം കുടിപ്പിച്ചു ശുശ്രൂഷിച്ചു വീണ്ടം തേരില് പൂട്ടിയ സംഭവം എല്ലാവരേയും 
അത്ഭൂതപരതന്ത്രരാക്കുന്നു അര്ജ്ജുനന് ജയദ്രഥനെ അന്വേഷിച്ചു പോര്ക്കു 

ഉം മുഴുവന് ചുററിനടക്കുന്നു. ദുര്യോധനന് അര്ജ്ജൂനനെ പിന്തുടരുന്നു, 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മഹാത്മാവാമര്ജ”ജുനാനജ്ജലം നിര്മ്മിച്ചവാറഹോ 
ശത്രസൈന്യം തടുത്താറേ ശരകൂടം പമജ്ുവേം 1 

തേര് വിട്ടിറങ്ങീട്ടടനേ വാസുദേവന് ഖ.ഹാദൃതി 
അഴിച്ചിട്ടാനേററമവു മെയ്യിലേററ ഹയങ്ങളെ. ള് 

അദ്ൂഷ്യപുര്വ്ുമതു കണ്ടണ്ടായീ സാധുവാദവും 

2 ശരോര്മ്മി ... അമ്പകള.കന്ന തിരമാലകളോടുകൂടിയതു”. 2 ആവര്ത്തം 

ഴി. 3 വേല.-കര, 4 തഷ്ടുമട്ട് ത്വഷ്ടാ(ബ്രഹ്മാ)വിനെപ്പേെ & 



ക്൭58 ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

സിദ്ധചാരണസംഘത്തിലെങ്ങും സൈസന്ൃയജനത്തിലും. ി 

നിലത്തുനിന്നു പൊരുതും കഴനത്തേയനെ മഹാരഥര് 

തടുപ്പഠനും ശക്തരായീലതൊരല്ഭതമായിതേ. 4 

തേര്ക്കൂട്ടങ്ങളമങ്ങാനയ ശ്വങ്ങള മടടക്കവേ, 

കൂസിയില്ലര്ജ്ജുനനതു മററാണുങ്ങളില് മെച്ചുമാം. കി 

പേര്ത്തും തൂുകീ ശരനിര പാര്ത്ഥനെപ്പാര്ത്തു പാത്ഥിവര് 
നടടങ്ങിയില്ലാ ധര്മ്മിഷ്ഠയന് ശക്രജന് ശത്രു 3നന്. 6 

അസഖ്യമമ്പുനിരയും ഗദാപ്രാസങ്ങളും ബലി 

ഗ്രസിച്ചൂ വരവില്പ്പാ൪ത്ഥന /ഘെല്ലഠമാഴി പോലവേ. റ് 

അസ്്ററേഗത്താലുമുക്കനന് കൈവഗത്ത:ലുമര്ജ' ജൂനന്൯ 
ഗ്രസിച്ച മുററും മന്നോര്കടം തൂകും ഘോരശരങ്ങളെ. 8 

തേരാണ്ട മന്നോരെയെല്ലാം താഴെനിന്നേകനര്ജ' ജുനന് 
ലോംമെല്ലഗ്ലുണതത്തേയെന്ന പോടല രടുത്തുതേ. 9 

വിക്രമം ഫര ഗുനന്ദേറയമാക്കൃഷ്ണന്േറയുമപ്പെഴേ 

പൃജിച്ചി തു മഹാരാജ, കാരവന്മാര് മഹാല്ഭതം. 19 

എന്തല്ഭൂതമി തുണ്ടാമോ പാരിലുണ്ടായിരുന്നുവോ? 
പോരിലശ്വങ്ങളെക്കഷ്ണാര്ജ' ജൂനന്മാര് വിട്ടവണ്ണമേ. 11 

നമുക്കു ഭയമുണ്ടാക്കി യേററമിന്നാ നരോത്തമര് 

വീിസ്രബ്ധം പോര്ക്കളത്തിങക്കല്ത്തേജസ്സഗ്രം ധരിച്ചവര്. 12 

സ്്രീമദ്ധൃത്തില്പ്പോലെ കണ്ണന് പുഞ്ചിരിക്കൊണ്ട ഭാരത! 
ശരഗര്ഭഗ്ു ഹം പാരത്ഥന് പോര്ക്കളത്തില്ച്ചമച്ചതില്. 13 

അശ്വങ്ങളെത്തിരിച്ചാട്ടിയവ്ൃഗ്രന് പുഷ” കരേക്ഷ ണന്. 
നിന് ഭടന്മറരൊക്ക മിഴിച്ചങ്ങ നില്ലെദ്ധരാപതേ! 14. 

അവങ്ക്കെഴം ശ്രമം, വാട്ടം, വിറ, ൨൯ വ്രണമെന്നിവ 
എല്ലാം പോക്കീടിനാന് കണ്ണനശ്വശി ക്ഷാവികക്ഷണന്. 12 

ശല്യങ്ങഠം?* കൈ കൊണ്ട്െടുത്തു തൂടച്ചിട്ടാ ഹയങ്ങളെ 

തിരിച്ചാട്ടി മുറഴ്തുങ്ങു വെള്ളത്തിങ്കലി റക്കിനാന്. 16 

വെള്ളം കാട്ടി നനച്ചപൊന്നു തീററി ക്ഷീണം കളഞ്ഞവന് 

ഹര്ഷം പുണ്ടവയേ വീണ്ടം തേരി ല്ക്കൊണ്ടങ്ങു പൂട്ടിനാന്. 17 
ആപ്പെരും തേരിനെശ്ശാരി സര്വ്വശസ്ര്രധരേധത്തമണ് 

നിറുത്തിയര്ജ്ജുനറാമായക്കേറി തേജസ്വി വിദ്ൂതം. 28 

വെള്ളം കുടിച്ചശ്വമൊത്ത മഹാരഥരഥം പരം 

കണ്ടും പീണ്ടും കുരുഭടശ്രേഷ്യര്ക്കുള്ളൊന്നുടഞ്ഞു പോയ. 19 

നെടുവിരപ്പിട്ടവര പിഷപ്പല്ലററഹികടം പോലവേ 

ആയായായീ പോയി പാര്ത്ഥന് കണ്ണനൊത്തെന്നുമായ* നൃപ! 

൪ ശ്രലൃങ്ങഠംം- ദേഹത്തില് തറച്ച അമ്പുകഠം, 



സൈന്യവിസുയം 259 

സര്വ്വക്ഷത്രിയരും കാണ് കെടയാററത്തേരാണ്ട ദ.ശിതര് 
കുട്ടി ക്കളി പ്രായമായി നമ്മളെദ്ധി ക്കരിച്ചുഹഫോ ൧ 

കിണഞ്ഞാഞ്ഞേല്ല്യിലും തങ്ങി നിന്നീടാതെ പരന്തപര് 
ഭഹാരാജാക്കളി ല്ത്തന്െറ വീര്യം കാണിച്ചു പോയിനാര്, 22 

അവര് പോയതു കണ്ടിട്ട മററ സൈന്യങ്ങഠം ചൊല്ലിനാര്: 
** കൃഷ്ണാര്ജജൂുന൨ധത്തിന്നു ൨െമ്പിക്കൊഠംവിന് കുരുക്കളേ! 23 

സര്വ്വധന്വി'കളം കാണ്കെത്തേരു പുടിീട്ട കേശ൨ന് 
ജയ ദ്ഥാന്തം പോക നമ്മ ളെദ്ധിക്കരിച്ചഹോ! ”" 24 

അതില്ച്ചില നരേന്ദ്രന്മാര് തങ്ങള് ല്ച്ചപൊല്പി മന്നവ! 
പോരില് മുന്കണ്ടിടാത്തത്യാശ്ചര്ൃയമ്” ങ്ങനെ കണ്ടടന്: 25 

" " സര്വ്വസൈന്റങ്ങളം തീര്ന്നു ധ്യര രഷ്ടനരേന്ദ്രനും 

ദുര്യോധനറഠെറ കുറതത്താല് ക്ഷത്രിയ ന്മാരുമൂഴിയും. 26 

നാശത്തിലാപ്പെട്ടിത തുമറിയുന്നീല മന്നവന്. '” 
എന്നൊക്കയ്യം ക്ഷത്രിയ ന്മാര് ചൊല്ലന്നുണ്ടങ്ങു ഭാരത! 277 

സിന്ധൃരാജന് കര്ലനൂര്ക്കു പോയാല് വേണ്ടും ക്രിയക്രമം 
നടത്തട്ടേ വൃഥാദ്ദഷ്ടിമ നീതികെട്ട സുയോധനന്. 28 

പിന്നെശ്ശീ।ഘം പുക്കു പാണ്ഡുപുത്രന് സൈന്ധവസന്നിധാ 
സൂര്യന് മറിഞ്ഞു ചാഞ്ഞപ്പോഠം പീതഹൃഷ്ഹയങ്ങളാല്., 29 

മഹാളജന് ശസ്സ്രധരശ്േഷ്ണന് പാര്ത്ഥന് ഗമിക്കവേ 
ക്രുദ്ധാന്തകാഭനേ യോധര് തടുക്കാനായതില്പഹോ. 80 

പിന്നെസ്റ്റേന്യത്തെയോടിച്ചു പാണ്ഡവന് ശത്രുതാപനന് 
മാ൯ന്കൂട്ടത്തെസ്സി ംഹമട്ടില് സൈന്ധവാര്ത്ഥ3മിളക്കിനാന്. 31 

സൈന്യങ്ങളില്ക്കേറിടുമ്പോഴം വിട്ടാനശ_ങ്ങളെ ദ്ൂതം 

കണ്ണന് വലാകഷ്യ്യൊക്കു ന്ന പ൦ഞ്ചജന്യം മുഴക്കിയും. 32 

അഗ്രത്തിലര്ജ' ജൂനന് വിട്ടേരമ്പ വ്ണിതു പിന്പുറം 
വേഗത്തിലും വേഗമോട് വായുേഗങ്ങം വാജികഠം. 39 

ഉടന് ചൊടിച്ചു മന്നോര്കഠം വളഞ്ഞിതു കിരീടിയെ 

ക്ഷത്രിയന്മാര് പലതരം ജയ ദ്രഥവധാരത്ഥിയെ. 34 

സൈന്യങ്ങഠം പാഞ്ഞൊഴിഞ്ഞാറേ നില്ലമാപ്പുരുഷേന്ദ്രനെ 
ടുര്യോധനന് പിന്തുടര്ന്നാന് പാര് ത്ഥനെസ്സ്റത്വരം രണേ. 895 

കാറേറററു കൊടിയ: ടീടം കാറെ:ലിഭദ്പവിയാം രഥം 

ഘോരം കപിദ്ധ്വജം കണ്ടു പലപേരും വിഷണ്ണരായ”. ] 

പൊടി കൊണ്ടര്ക്കനൊട്ടേറെ മൂടി നില്ലന്ന നേരമേ 
അമ്പററാര്ത്തിപ്പെട്ട യോധര് നോക്കാനായീല കൃഷ്ണരെ. 37 

ധന്വി വില്ലാളി. 2 വൃഥാദൃഷ്ടി വേണ്ടതു പോലെ കാണാത്തവന്, 
ന്ധ വാര്ത്ഥം... ജയ ദ്രഥനെ പിടികൂടുന്നതിനു വേണ്ടി, 



101. ദുര്യോധനാഗമനം 

കൃഷ്ണാര്ജ്ജു നന്മാര് ദ്രോണര് ചമച്ച വ്യൂഹം പിളര്ന്നു മുന്നോട്ട പോകുന്നു. 

ജയദ്രഥനെറ ജീവരക്ഷയെപ്പററി കൌരവ പക്ഷീയര് നിരാശരാകുന്നു. ഇതു 
കണ്ടു” ഭര്യോധനന് ജയദ്രഥരക്ഷയ്ക്കായി അവിടെ പാഞ്ഞെത്തുന്നു. ഈ സംഭ 

വം കാരവഭടന്മാരെ ഉത്സാഹവാന്മാരാക്കുത്തീര്ക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

നെടുവീര്പ്പിട്ടു രാജാക്കഠം നി ന്നാഠംക്കാര് നൃപം, പേടിയാല് 
വാസുദേവാര്ജജൂനന്മാര്കഠം കടന്നേററതു കാണ്കയാല്. 1] 

എല്ലാവരും ചൊടിയൊടും ഹ്രീമാന്മാര് സത്വചോദിതര് 
ഉറപ്പോടുടം മഹാത്മാക്കളെതിരത്തു പാര്ത്ഥനോടുടന് ി 

രോഷാമരഷമിയന്നിട്ടു പോരില്പ്പാര്ത്ഥനൊടേററവര 

തിരിപ്പീലിപ്പേഴുമാഴിപുക്കംപ്പുഴകഠം പോലേ. 3 

വേദാല് നാസ്തു 1കരെപ്പോോലെയസത്തുക്കളൊഴിക്കയാം 

നരകത്തില്പ്പെടടമവര പാപം കൈയേററു കേവലം. 4 

തേരക്കൂട്ടം പിന്നിട്ടു കേറിക്കടന്നാപ്പുരുഷര്ഷഭര൪ര 

കാണായീ രാഹുവ൮ക്തത്തില്നിന്നൊഴിഞ്ഞര്ക്കര് പോലവേ.൭ 
അക്രം വച പൊട്ടിച്ചു ചാടും മത്സ്യങ്ങഠം പോലവേ 
സൈന്യം പിള ന്നു കയറിക്കാണായീ കൃഷ്ണരപ്പ്യൊഴേ. 6 

ശ്ര്രരത്തിക്കുള്ള ദുര്ഭേദ്യദ്രോണപ്പട കടന്നവ൪ 
കാണായിതു മഹാത്മാക്കഠം ബാലാര്ക്കന്മാര് കണക്കിനെ. 7 
അസ്ത്ര ത്തിരക്കൊഴിച്ചിട്ട ശ്രുത്തിക്കു കടന്നുടന് 
കാണായി തൂ മ ഹാത്മാക്കഠം ശ്ര്രുത്തിക്കുളവാക്കുവോര്. 8 

തീയൊധക്കും മകരാസ്യം* വിട്ടെത്തും മത്സ്യങ്ങഠം പോലവേ 
മകരത്ങഠം സമുദ്രത്തെപ്പേോലെ സൈന്യമ'ളക്ക നാർ. മ 
നിന് കൂട്ടരും മക്കളമാ ദ്രോണപ്പുടയില് നില്ല്യവേ 

കടക്ക ച്ഛാ ദ്രോണ നെയിന്നിചരെന്നോര്ത്തുറച്ചുപോല്. 10 

ആ മ ചാദ്യ ധിധാരന്നാ ദ്രോണസൈന്യം കടക്കയാല് 

ജയ്രൂഥനെറ ജീവന്നു കൊതിച്ചി ല്പവര് മന്നവ! 11. 
ജയ്ദ്രഥനറെറ ജീവന്നു ബലമുള്ളാശ മന്നവ! 
ദ്രോണ ഹാദ്ദിക്ൃയരെക്കൃഷ്ണര് കടക്കില്ലെന്നുറപ്പിലാം. 1 
അവരങ്ങാശ പാഴാക്കിക്കടന്നിതു പരന്തപര് 

ദ്രോണാനീ കം ദുസ്പരമാം ഭോജാനീ കവുമേ നൃപ! 18 

കത്തും തീ പോലവരതു കയറിക്കണ്ടവാറുട൯ 
നിരാശരായ സിന്ധൃരാജജീവസോര്ത്തീല നിന് ഭടര്. 14 
തമ്മി ല്ച്ചപൊല്പീടിനാര പേടികൂട്ടീടം കൃഷ്ണ്പാണ്ഡവര 
ഭയമി ല്വാത്തവര് ജയ്ദ്രഥനെറ വധസംഗതി. 15 

* മകരാസ്യയം -മകരമത്സ്യത്തിന്െറ വായ്, 
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" ” ആറു പേര് ധാരത്തരാഷാട്രന്െറ മഹാരഥര് ചുഴന്നവന് 

എന് കണ്ണ്ണില്പ്പെടുകില് ജ് വനോടേ പോകില്ല സൈന്ധവന്. 

വാനോര്കളൊത്തു ദേവേന്ദ്രനി പന്നു തുണ നില്ല്യിലും 

നാമിന്നു കൊല്ലമിവനെ ' ' യെന്നാരാക്കൃഷ്ണഫല്ഗനര്. 31% 

എന്നു പൊല്ലും മഹാബാഹു കൃഷ്ണ്ഫല്ഗുനരപ്പൊഴേ 

സിന്ധുരാജനെ നോക്കുമ്പോളാര്ത്തു നിന്മക്കളേവരും. 19 

മരുധന്വപസ്ഥലം കേറിദ്ദാഹിച്ചൂക്കേറുമാനകഠം 
വെള്ളം കുടിച്ചാശ്വസിച്ച മട്ടായീ ശത്രുകര്ശനര്. 19 

വ്യാ1[ഘസി ംഹങ്ങളടയ പര്വ്വതങ്ങഠം കടക്കവേ 

വണിക്കുകരഠം കണക്കായി ക്കാണായ് മുതൃയജരാതിഗര്. 40 

മുഖവര്ണ്ണുമി പര്ക്കമ്മട്ടാണെന്നു നിരുപിച്ചുപോയ* 
വിട്ടൊഴി ഞ്ഞവരെക്കണ്ട ചുററുമാര്ക്കുന്ന നി൯് ഭടര. 21 

ആശീവി ഷോഗ്രന് തീയൊക്കും ദ്രോണാചാര്യളജംല്നിന്നുമേ 
മററു രമന്നോരില്നിന്നിട്ട ഭാസ്വരാര്ക്കാഭരാമവര്. കു 

ഒഴിഞ്ഞു കടലോടൊക്കും ദ്രോണപ്പട കടന്നവര് 
കടല് കേറിയതിന്പണ്ണം കാണായര് നന്ദിയാര്ന്നഹോ. ക 

ദ്രോണഹാദ്ദിക്ൃയര് കാത്തീടുമസ്രരരഘം വിട്ടു പോന്നവര് 
തെളി ഞ്ഞു കാണായിന്രരാഗ്നിസദൂശന്മാര് മഹാരണേ. ക്. 

ദ്രോണന്ററയമ്പവേററു ചോര പൊട്ടി ക്കൃഷ്ണധനഞ്ജയര് 
കൂരമ്പേററിട്ടു ശോഭിച്ചു കൊന്നയാല്ക്കുന്നുപോലവേ. 28. 
ശക്ത്യാശവിഷമാം ദ്രോണക്കയം വിട്ടു കടന്നവര് 
ശരാഘമകരം ചേര്ന്നു മന്നോര്വെള്ളം പെരുത്തതായ, 4൫6. 

ജ്യാഘോഷമാമിടിയുമായ” വാളാകുമിടി വാളമായ് 
ദ്രോണാസ്രരക്കാര് വിട്ടൊഴിഞ്ഞോര് വാനിലര്ക്കേന്ദുസന്നിഭര് 
വര്ഷത്തില് വ്വെള്ളം കയറി മഹാഗ്രാഹങ്ങളാര്ന്നഹോ 

സിന്ധുവൊത്താറു പുഴകഠം നീന്തിക്കേറിയ പോലവേ, 8 

പാരില്പ്പുകഴ്ന്ന വില്ധാളിവീരരാം കൃഷ്ണപാര്ത്ഥരെ 
കണ്ടോരത്തു ജീവജാലാഘം ദ്രോണാസ്രൂബലവിസ്മയാല്. 29 
അടുത്തു സിന്ധുപതി യെക്കണ്ടു കെറല്വാന് മുതിര്ന്നവര് 

പ്യാഥഘങ്ങഠം രുരുവെപ്പാര്ത്തു ചാടടംമട്ടായി നിന്നുതേ. ) 

ഖവര്ണ്ണുമവരക്കമ്മട്ടം ണെന്നു കരുതീടിനാ൪ 
ജാാ.ദഥ൯ ചത്തുപോയിയെന്നും നിന്കക്കളപ്പെഠേ. വ 
പര് ലോഹിതാക്ഷര മഹാഭജര് 

ന്ധുരാജാവി നെക്കണ്ടു ഹര്ഷിച്ചലറി വീണ്ടുമേ. ു 

ട്ടി യേന്തും കൃഷ്ണന്നും വില്ലേന്തും ഫല്ഗുനന്നുമേ 
ലു ാനികടംക്കുള്ള മട്ടില് പ്രഭ ശോഭിച്ചു മന്നവ! ധി 

ടവര് രക്കു ഹര്ഷമായ ത്തീര്ന്നു ദ്രോണാനീകം കടന്നുടന് 
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മാംസ. കണ്ട പയഷന്തി ന്മട്ടാജജയദ്രഥദര്ശനാല്. യി 
അവര സൈന്ധവനെച്ചാരത്താംവണ്ണം കണ്ടവാറുടന് 

മാംസം കണ്ട പരുന്തിന്മട്ടേററം ചൊടി യൊടേറിനാര്. 39 
ഹൃുഷീ കേശാര്ജ്ജുനന്മാരെക്കടന്നങ്ങനെ കണ്ടുടന് 
സിന്ധുരാജനെറ രക്ഷയ്ക്കു വിക്രമിക്കുന്ന നിന്മകന് 96 

ദ്രോണന് ചട്ട ധരിപ്പിച്ചൊരാദ്ുുര്യോധനപ്പ്ൊൊഴേ 
അശ്വശിക്ഷാപടുവുടനൊററത്തേരാലെയെത്തി നാന്. 7 

വില്ലാളി കൃഷ്ണാര്ജ്ജൂുനരെയുടന് പിന്നിട്ട നിന്മകന് 
കണ്ണന്റെ മുന്പില് നേരിട്ട ചെന്നേററൂു നരനായകന്. 88 

അപ്പോഠംസ്സ്സൈനൃത്തി ലൊക്കേയും ഹര്ഷത്താല് വാദൃഘോ 
മുഴങ്ങി നിനമകന് പാര്ത്ഥ വീരനേയ്യം കടന്നതില്. [ഷവും 

സി ഹനാദങ്ങളണ്ടായി ശംഖനാദം കലര്ന്നഹോ 
ദുര്യോധനന് കൃഷ്ണരുടെ നേരേ നിന്നതു കാണ് കയാല്. 40 

പാവകോപമരാം സിന്ധുരാജരക്ഷഷ്കകു നില്പവര് 

പോരില് നിന് പുത്രനെക്കണ്ട ഹര്ഷിച്ചാരേററവും പ്രഭോ! 41 

ദുര്യോധനന് ഭടരുമായ മക്കറിക്കണ്ടിട്ട മാധവന് 

ചൊന്നാനര്ജ് ജൂനനോദായിട്ടേവം കാലോചിതം നൃപ! ൭2 

102. ദുര്യോധനഗവ്വവാക്യം 

$ര്യോധനന് അടുത്തു വന്നതു കണ്ടു” ആ കാഠരവജ്്യഷ്ട:നെ വധിക്കാന് 
കൃഷ്ണന് അര്ജ്ജുനനോട പറയുന്നു. അര്ജ്ജുനന് ദുര്യോധനന്െറ നേരെ മ്അടു 

ക്രന്ന. കൌര൮ര് പരിട്രാന്തരായിത്തീരുന്നു. ദുര്യോധനന് അവരെ ആശ 

സീപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനന്മാരുടെ നേരെ നോക്കിയുള്ള ദുര്യോധനന്െര് 
വീരവാദം. 

വാസുദേവന് പറഞ്ഞു 

നേമക്കൂ, ദുര്യോധനന് കേറിക്കടന്നതു ധനഞ്ജയ! 

അത്ൃല്ഭതമിവന്നൊത്ത രഥമൊന്നില്ല നിശ്ചയം. 1 

ദൂരമ്ക്കെയുന്ന വില്ലാളി കൃതാസ്ര്രന് യുദ്ധദുര്മ്മദന് 
ഭുഡാസ്റ്രനാം ചിത്രയോധി ധാര്ത്തരാഷ'ട്രന് മഹാബലന്. 4 
ഏററം സുഖം വളര്ന്നുള്ളോന് മഹാരഥര് പുകഴാത്തു വോന് 
സമരത്ഥനെപ്പൊഴും പാര്ത്ഥ, പാണ്ഡവദ്വേഷി നിത്യവും. 9 

നിനക്കിപ്പോളവനൊട യുദ്ധം യൃക്തമിഹാനഘ! 

ജയത്തി ന്നോ മററതിന്നോ ചൃതായതി നധീനമാം. 4 
ച്ചിരസംഭൃത*മാം ക്രോധവിഷം കേററുകിവങ്കല് നീ 
പാണ്ഡവന്മാര്ക്കനര്ത്ഥങ്ങാംക്കിവന് മൂലം മഹാരഥന്. ൭ 

& ചിരസംഭൃതം വളരെക്കാലമായി സംഭരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളതു”. 



ദുര്യോധാനഗര്വ്വപ്പാകൃം 209 

കാണ്കാത്മ സാഫല്ൃമിവ൨ന് നിന്നാക്ഷോേപത്തി നെത്തിനാ൯ 
രാജ്യാര്ത്ഥിയാമീ രാജാവു നിന്നൊടേററടര്ചെയ കയോ? 6 

ഭാഗ്യമി പ്പോളിവന് നി ന്െറയമ്പിന്െറ വിഷയത്തിലധയ” 
ഇവന് പ്രാണന് കളഞ്ഞീടുംപടി ചെയ ക ധനഞ്ജയ! 

ഐശ്വരൃമദമത്തുള്ളോന് ദുഃഖിക്കാത്തവനാണി വ൯ 
പോരില് നിന് വീര്യമറി യന്നീലിവന് പുരുഷർഷഭ! 8 

ദേധാസുരനരോപേതം നിന്നെ മുപ്പാരുമര്ജ്ജൂന! 

ജയി ക്കുവാന് നോക്കുകില്ലെന്തിവനൊററസ്സയോധനന്? 9 

ഭാഗ്യത്താല്പ്പാരത്ഥ, നിന് തേരിന്നടുത്തെത്തീടിനാനപന് 
മഹാബാഹോ, കെല്കിവനെയിന്ദ്രന് വൃത്രനെയാവിധം. 10 

ഇവന് നി നക്കനര്ത്ഥത്തിന്നെപ്പോഴും വിക്രമിപ്പുവന് 
വ്യാജത്താല്ദ്ധര്മ്മസുതനെച്ചു താട്ടത്തില്ച്ചതിച്ചവന്. 11 
ഇവന് നദൃശംസം പലതു. ചെയ്തിട്ടുണ്ടയി മാനദ! 
നല്ല നിങ്ങളി ലെപ്പോഴും പാപംചെയവാന് മുതിര്ന്നവന്. 14 

ക്രുദ്ധന് പരുഷനായക്കാമരൂപിയാമീയനാര്യനെ 
ആര്യനിശ്ചയനായപ്പോരില്പ്പാര്ത്ഥ, കൊല്ലുകസംശയം. 19 

ചതിച്ചു രാജൃഹരണം വനവാസവുമര്ജ് ജന! 
കൃഷ്ണാകളേശവു മൊന്നുള്ളി ലോര്ത്തു നീ വിക്രമിക്കെടോ. 14 

ഭാഗ്യത്താലി ന്നിവന് നിന്െറയമ്പിന് മാര്ഗ്ഗത്തില് നില്ലയാം 
കാര്യം മുടക്കുവാന് വേണ്ടിയെത്തി യത്തിപ്പ ഭാഗ്യമേ. 15. 
ഭാഗ്യം നിന്നോടു യുദ്ധ ത്തില്പ്പൊരുതാന് കരുതുന്നിവന് 

ഓര്ക്കാതെ കാമമൊക്കേയും ഫലിച്ചു പാര്ത്ഥ, ഭാഗ്യമേ. 16 

കൊല്ലൂ കുലാധമന് ധാര്ത്തരാഷ്ടനെപ്പോരിലര്ജ്ജുന! 
ഇന്ദ്രന് ദേവാസുരപപ്പാരധില്ജ്ജംഭനെക്കൊന്നവഞ്ജുമേ. 77 

ഇവനെക്കൊന്നു നീ സൈന്യമനാഥം താന് പിളര്ക്കെടോ 

ആറാട്ടാവട്ടെ വൈരത്തി  ന്നറുക്കൂ ദുഷ്യവേരു?* നീ. 38 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ആവാമെന്നായ്പ്പാര്ത്ഥനോത" “ഞാന് ച്െയ്യേണ്ടതിതാണാ 
൭റെറാക്ക വിട്ടടുത്താലും ദുര്യോധനനെഴന്നിടം. ഹ 

ഇവന് നമ്മുടെ നാടേറെക്കാലം വാണിതകണ്ടകം 
ഇവന്െറ തല ഞാന് പോരി ല്ക്കയറിക്കൊയുകില്പയോ? 2൧0 

അനര്ഹയാം കൃഷ്ണയുടെയാ ക് ളേശത്തിന്നു മാധവ! 
കേശാകര്ഷണകരര്മ്മത്തിന്് പക ഞാന് വീട്ടുകില്പയോ?'” ൭1. 

എന്നോതി ഹൃഷ്ടുരാം കൃഷ്ണര് വെളത്തശ്വങ്ങളെ ദൂതം 
ആ നരാധിപനെപ്പാര്ത്തു പോരില് വിട്ടീടിനാരുടന്്. ക 

₹ ദൂവ്യവേരു"... ദുഷൂന്മാരുടെ നാരായവേര് . 



04 ജയ ദൂഥവധപര്വ്വം 

അവര്ക്കടുക്കലായിട്ടും നിയകന് ഭരതര്ഷഭ! 
[ന് 

പരം ഭയപ്പെടേണ്ടപ്പോടംബ്ഭയപ്പെട്ടില്ല മാരിഷ! കയി 

അവന്െറയതു കൊണ്ടാട്! ക്ഷത്രിയന്ാര്കളേവരും 
കഷ്ണാര്ജ”ജൂനന്മാര്ക്ക നേരേ കേറിച്ചെന്നു തടുത്തതില്. 4. 

അപ്പോം നിന്നുടെ സൈനൃത്തി ലൊക്കയും ധരണീപതേ! 
പോരില് മന്നവനെപ്പ്ാര്ത്തിട്ടണ്ടായീ ഘോഷമേററവും. 26 

ആജ്ജനാഘോഷമെട്ടേറെഗ“ഘോരമായവാച്ചിടംവിധയ 
കൂസാതെ നിന൯കന് ചെന്നു തടുത്തു മറുകക്ഷിയെ. 6 

വില്ലാളി നിന്മകന് ചെന്നു തടുത്തളവിലര്ജ്ജുനന് 

അവഖവന്െറമേല് വീണ്ടുമേഠറം ചെൊടിച്ചിതു പരന്തപന്. 277 

ദുരേ്യോധനാര്ജജൂനന്മാരെച്ചൊടി പുണ്ടങ്ങു കാണ് കയാല് 
നോക്കിനിന്നാര് ചുറവുമഗ്രരൂപരാം നരനായകര്. 28 

പാര്ത്ഥനേയ്യം കൃഷ്ണനേഴം ക്രുദ്ധരായ”ക്കണ്ടു മാരിഷ! 

ചിരിച്ചും കൊണ്ടു നിന് പുത്രന് വിളിച്ചു പടവെട്ടവാന്. 29 

അപ്പോം പ്രഹൃഷ്ടന് ദാശാര്ഫന് പാണ്ഡവന് സവ്യസാചിയും 
ഉച്ചത്തിലലറീ പിന്നെശ്ശംഖനാദം മുഴക്കിനാര്. 30 

ഹൃഷ്ടരാമവരെക്കണ്ടു കരരവന്മാര്കളേവരും 
നിരാശരായത്തീ രന്നിതേററം നിന്െറ പുത്രന്െറ ജീവനില്. 

ദഖിച്ചുപോയീ മററുള്ള കുരുക്കന്മാര്കളേവരും 

കത്തുന്ന തീയില് ഫഹോമിച്ചിതെന്നോര്ത്തു നിനെറ പുത്രനെ. 

അമ്മട്ടു ഹൃഷ്ടരാം കൃഷ്ണാര്ജ്ജകുനരെക്കണ്ട നിന് ഭട൪ര 
“ “ മാജാവു ചത്തു, രാജാവു ചത്തു” ” വെടന്നോതി. ഭീതിയാല്. 

ജനാരാവം കേട്ടവാറ പറഞ്ഞിതു സയോധന൯: 

“സിങ്ങംം പേടിക്കായ”വിനിന്നീക്കൂുഷ്ണരെക്കൊന്നൊടുക്കുവ 

ഏ സൈന്യങ്ങളോദോതിജ്ജയം നോക്കും നരാധിപന് [൯. 
വിളിച്ചു പാര്ത്ഥനെപ്പാര്ത്തു ചൊടിച്ചിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: 

“പാര്ത്ഥ, ദിവ്യം ഗാണ്ഡിവവും നീ പഠിച്ചുസ്ററമൊക്കയും 
കാനിക്കെടോ പാണ്ഡൃവിന്നു പിറന്നോനെങ്കിലെങ്കല് നി, 

ബലധവ്ം വീര്യവും നിന്െറ കേശവന്ററയയമങ്ങനേ 

വേഗമെന്നില് പ്രയോഗിക്ക കാണട്ടേ നിന്െറ പരുഷം. 37 

ഞാന് കണ്ടീടാതെ ന് ചെയ്യേന്നോതുന൬ പല കര്മ്മവും 

സ്വാമിസല്ക്കാരയുക്തങ്ങളതിപ്പോളൊന്നു കാട്ടെടോ.”” 96 



03. ദുര്യോധനപരാജയം 

അര്ജ്ജൂനന് ദുര്യോധനന്െറ നേരെ ചൊരിയുന്ന അമ്പുകളെളെല്ലാം കവച്ച 
ഞി ന്മേല് തട്ടി വീണു പോകുന്നു. കവചത്തിന്മേല് എയ്യുന്നതു നിഷ്പ്രയോ 
ജറാമെന്നു കണ്ടെ അര്ജ്ജുനന് ദുര്യോധനന്െറ ര്ധാം തവിടുപൊടിയാക്കുന്നു . 
ക: രവസേന കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനന്മാരെ വളയുന്നു, ജയദ്രഥന്െറ രക്ഷകനാാര് ആര് 
ഞഹസിക്കുന്നു, 

ങഞ്ങയന് പറഞ്ഞു 

എന്നോതി പ്പാര്ത്ഥനേ മര്മ്മം കീറും മൂന്നമ്പിനാല് നുപന് 
ഉക്കിട്ടെയ്കിടിനാന് നാലന്പവെയ് രൂ നാലു ഹയങ്ങളെ. 3 
സ്നുനാന്തരത്ത് ല്പ്പത്തമ്പങ്ങെയ് തൂ മാധവനേയയമേ 
അവനെറ ചമ്മട്ടി ഭല്പം കൊണ്ടു കണ്ടിച്ചു വീഴ൦ത്തിനാന്. നി 
ചാണഷ്കൂവെച്ചുള്ള പതിന്നാലമ്പവനെയര്ജ ജൂനന് 
നോക്കിയെയ്താനവയയടന് ചട്ടയില്ത്തട്ടി വീണുപോയ. ടട 
അവ പാഴായ്ക്കണ്ടു വീണ്ടുമൊമ്പതും പിന്നെയഞ്ചുമേ 

കൂരമ്പെയ്താന് പാര്ത്ഥനതും ചട്ടയി ല്ത്തട്ടി വീണുപോയ. 3. 
ഇരുപത്തെട്ട ബാണങ്ങഠം പാഴിലായതു കണ്ടുടന് 
പരവീരഘ നനാം കൃഷ്ണന് ചൊല്ലീ പാര്ത്ഥനൊടിങ്ങനേ: 5 
” "മുന് കാണാത്തതു കാണ്മു കല്പിഴഞ്ഞീടും പ്രകാരമേ 

കാര്യം നടത്തുന്നില്ലല്ലോ പാര്ത്ഥ, നീയെയ്ുമമപു കഠം. 6 
ഗാണ്ഡീവത്തിനൂക്കു മുന്മട്ടില്ലെന്നോ ഭരതര്ഷഭ! 
പിടിക്കുറപ്പയഞ്ഞെന്നോ നിന് കൈയുക്കു കുറഞ്ഞിതോ? 7 
ഒടുക്കത്തേക്കാലമി പ്പോളടുത്തില്പപ്പി കേവലം 

നിനക്കോയീശ്ശൂര്ുവി ന്നേ ഞാന് ചോദിപ്പതു കേളെടോ. ട് 
എനി ക്കേറാവുമാശ്ചര്യം പഠര്ത്ഥ, നിന്നുടെയമ്പുകഠം 
ദുര്യോധനരഥത്തിങ്കല്പ്പാഴായ” വീണതു കാണ്കയാല്. 2 
വജാ നി ക്രൂരഘോരപരകദയവ'ഭേദി കഠം 
ശരങ്ങാം പാര്ത്ഥ, ചെയ വിലാ കാര്ൃയമെന്തൊരു മായമോ? 

അ ാജ്ജൂഠന് പഞ്ഞു 

ദ്രോണൻ ദു ര്യാധനനില' മതി കല്ലിച്ചു മാധവ! 
എന്നസ്രൂങ്ങ ഠംക്കഭേദ്യംതാനാണീക്കവചധാരണം. 1.1 

ജൂച്ചട്ടയിലിരിപ്പുണ്ടെ കൃഷ്ണ, മപ്പാരശേഷവും 

ദ്രോണ ന്നൊരായക്കിതറിയദമീ മാന്യന് തന്നെനിക്കുമേ. 14 

അമ്പു കൊട ഭീച്ചട്ട പിളര്ന്നീടാന് പററില്ലൊരിക്കലും 

ഥാപിന്ദ, പോരി ല്ദ്ദേവേന്ദ്രന് വിട്ട വജുത്തിനാലുമേ. 18 

അറിഞ്ഞു കൊണ്ടമെന്തെന്നെ മോഫീപ്പിക്കുന്നു കൃഷ്ണം, നീ? 

കഴി ണ്ഞതതും ത്രിലോകത്തില് നടന്നീടുന്നതും ഹരേ! 34 

& പരകായവി ഭേദികഠം--- ശത്രുശ രീരങ്ങളെ പിളര്ക്കുന്നവ. 
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വരുവാനുള്ളതും മുററം നീയറി ഞ്ഞാണിരിപ്പതും. 

ഇതു മററാരുമറിയാ നിന്മട്ട മധുസൂദന! 15 

ഈദ്ദൃര്യോധനനോ കൃഷ്ണ, ദ്രോണാചാര്യന് ചമച്ചതായ* 
ചേരും കവചബന്ധത്താല് പോരില് നില്ലുന്നു നിര്ഭയം. 16 

എന്നാലിതിന് ക്രിയയിവനറിയയന്നില്ല മാധവ! 

ധരിക്കുന്നുണ്ടി വന് പെണ്ണി ന്മട്ടില്ക്കവചധാരത്നം. 17 

കാണ്കെന് കൈയിന്്റെറയും വില്ഖിനേറയും വീര്യം ജനാദ്ദന! 

തോല്ലിപ്പേനീച്ചട്ടയിട്ടു നില്ല്യിലും കുരുരാജനെ. 18 

ഈബ്“ഭാസ്വരച്ച്ട്ട നല്കിയംഗിരസ്സിന്നു പത്മജന് 
അവന് വഴിക്കേററു ബബഹസ്പതിയാവഴി ശക്രന്ും. 19 

പിന്നെത്തൂ സുരപതിയെനിക്കീച്ചട്ട സുഗ്രഹം 
ഈച്ച്ട്ട ദൈവമായാലും ബ്രഹ”മകല്ലിതമാകില്ം 
ഞാനെയ്യുമീദ്ദൃരമ്മതിയേ കാക്കുവാല് മതിയായ”വരാ. 20 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞ ര് 

എന്നോതിയര്ജ്ജുനന് മന്ദ്രം ചൊല്ലിക്കര്ഷിച്ചി തമ്പകം 
വില്ലിന്ു നടുക്കുവെച്ചാഞ്ഞു വലിച്ചോരാശ്ശരങ്ങളെ, 21. 
സര്വ്വാസ്ററഘാതിയ്്രംകൊണ്ടറുത്തു ദ്രോണനന്ദന൯. 

ദൂരെനിന്നാ ബ്രഹ“മവാദിയമ്പറുത്തതു കണ്ടുടന് 22 

വി സൃയിച്ചാക്കേശവനോടോതിനാല് ശ്വേതവാഹനന്: 
” “ഇയ്യ്സ്രമിങ്ങ രണ്ടാമതെയ്യാന് വയ്യാ ജനാദ്ദന! ൫8 
അസ്ത്രമെന്നെത്തന്നെ കൊന്നുവെന്സൈന്യം കൊന്നുവെന്ന 
കൃഷ്ണരെത്താനൊമ്പതൊമ്പതമ്പെടുത്തു സുയോധനന് [മാം."" 

എയ് രൂ പോരില് ക്ഷിതിപതേ, ക്രൂരസര്പ്പോഗ്രമഠം ശരം. 
്്്ാരേജ്ജുനന്മാരില് വീണ്ടും വേഗം വര്ഷിച്ചിതായവന് 25 

പെരുത്ത ശരവര്ഷത്താല്പ്പരം ഹര്ഷിച്ചു നിന് ഭടര; 

വാദ്യങ്ങളും കൊട്ടിയാര്ത്തു മുഴക്കീ സിംഹനാദവും. 26 

പരം പാര്ത്ഥന് ചൊടിച്ചിട്ടു കിറി നക്കിത്തുടചചുടന് 
അവന്െറ മെയ്യില്ക്കണ്ടില്ലാച്ചട രക്ഷിച്ചിടാത്തിടം. 77 
അത്തകക്രുരമട്ടുള്ള കൂര്ത്തുമൂര്ത്ത ശരങ്ങളാല് 

അശ്വങ്ങളെക്കൊന്നറുത്തു പിന്നിലെസ്സ്റുതരേയുമേ. 28 

വില് മുറിച്ചാനുടന് പിന്നെ വിരന് കൈയയറയേഷുമേ 

ശേരും ശകലമാക്കീടന് സധ്യസാചി മുതിര്ന്നുതേ. 29 

രണ്ട മ ക്ഷ്ണശരംവിട്ടു തേര് പോയ കുരുരാജനെ 

എയ്ക്ക കൊണ്ടായൂക്കെടുത്തു കൈത്തലം നോക്കിയര്ജ്ജുനന്. 0 
പടടവി പ്ലാളിയവനെക്കഷ്ടത്തില്പ്പെട്ട കണ്ടുടന് 
പാരത്ഥബാണാര്ത്തനെക്കാത്തു കൊള്ളവാന് പാഞ്ഞുകൂടിനര്േ. 
അനേകമായിരം തേരും കോപ്പുണിഞ്ഞഠനയശ്വവും 
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ചൊടിച്ച കാലധാംനിരയും വളഞ്ഞൂ സവ്യസാചിയെ. ി 

കൃഷ്ണാര ജ് ജുനന്മാരുമുട൯ തേരും കാണഠാതെയായി തേ 
ശര വര്ഷവു മൊത്താഠംക്കൂട്ടവും മൂടിയ കാരണം. 938 

അസ്ത്വീ ര്യംകൊണ്ടുടനാപ്പടയെക്കൊന്നിതര്ജ് ജുനന് 

അനമ്വേററററററുടന് വീ൭ഒ൭ തേരാനകളസംഖ്യമേ. 8, 

കൊന്നതു കൊല്ലപ്പെടുമവരാപ്പെരും തേരു നീര്ത്തിനാന് 
വിളിപ്പംടിടയാത്തേരു നിന്നൂ സ്നംഭിച്ചവണ്ണമേ. 39 

പിന്നെയര്ജ്ജുനനോടോതീ വേഗമാ വൃഷ്ണിപുംഗവന്: 
”“ചെറുഞാണൊലിയിട്ടാലും, ഞാനും ശംഖു വിളിച്ചിടാം. 36 

ഗാണ്ഡീവം വില്ലലച്ചൂക്കില്ക്കെ്പൂ ശത്രുക്കളെ ദ്ൂതം.”" 
ശരമാരി കളാലുച്ചം തലശബ” ദത്തൊടര്ജ ജൂനന് 37 

പാഞ്ചജന്യം വിളിച്ചാനങ്ങുച്ചമുക്കുള്ള കേശവന് 
കണ്പോളയില്പ്പൊടിയൊടും മുഖമേററം വിയര്ത്തവന്. 98 

അവന്റെ ശംഖനാദത്താല്ച്ചെറുഞാണൊലിയാലുമേ 

ജനങ്ങഠം താഴത്തു വീണ്ട നസ്സറത്വന്മാര്* സസത്വരും. ഒ 

അവര് വിട്ടാത്തേര് വിളങ്ങീ കാറേറല്ലും കാര് കണക്കിനെ 
ജയദ്രഥന്െറ രക്ഷക്കാര് ചൊടിച്ചൂ തൂണയയള്ളവര. 40 

സിന്ധുരാജന്െറ രക്ഷക്കാര് പാര്ത്ഥനെക്കണ്ടവാറുടന് 

ഉച്ചുമാര്ത്തു മഹേഷ്വാസരൂഴി കമ്പിച്ചിടംപടി . ക്. 1 

ശംഖനാദം കലര്ന്നുഗ്രബാണശബ്ദങ്ങളേയുമേ. 

പുറപ്പെടിച്ചു യോഗ്യന്മാര് സി ംഹനറദങ്ങളേയുമേ 32 

നിന് കൂട്ടക്കാരില്നിന്നുള്ളാഗ്ഘോരഘോഷം ശ്രവിച്ചതില് 
ശംഖമൂതീടിനാരുച്ചം വാസുദേവധനഞ്ജയര്. ക 

പെരുക്കുമാശ്ശുംഖശബ ദം പുരിച്ചു ധരണീതലം 
മലയം കടലും ദ്വീ പുമാപ്പാതാളവുമൊത്തഹോ. 4.4 

ആശ്ശൂബഭം ഭരതമ്രേപ്യ, ദിക്കെങ്ങും തിങ്ങിയപ്പെൊഴേ 
മാറെറാലിപ്പെട്ടിതു കുരുപാണ്ഡവപ്പടയി ല്പ്പരം. 35 

കൃവ്ുഫല്ഗുനരെക്കണ്ടിട്ടി പ്പേഠഠം നിറ്റ മഹാരഥര് 
വെമ്പ!സ്സംഭട്രമമാരന്നാരങ്ങേററവും തേരിലാണ്ടതര് 36 

യോഗ്യരാം കൃഷ്ണരെസ്സറജ്ജരായിക്കണ്ടാശു നിന് ഭടര് 
ചൊടിച്ചു നി ല്ുമവരോടേററിതായതൊരരുഭൂതം. കട് 

ല് നിസ്സ്റത്വന്മ ര് ം.ബലഹീനന്മാര്, 



04. സങ്ക്യലയുദ്ധം 

കാരവപക്ഷീയരായ മഹാരഥന്മാര് പലരും ഒന്നിച്ചു" കൃഷ്ണാരജ്ജുനന്മാ 

ഒര എതിര്ക്കുന്നു. ശല്യരെയ്ത അമ്പുകഠം രണ്ടു പ്രാവശ്യം അര്ജ്ജുനന് 

മുറിച്ചുകള യുന്നു. കൃഷ്ണുനന്െറ നേരെ അസ്ത്രപ്രയോഗത്തിനു പുറപ്പെട്ട അശ്വ 

ത്ഥാമാവിനെ അര്ജ്ജുനന് എതിര്ക്കുന്നു. ഭൂരിശ്രവസ്സ് കൃഷ്ണനെറ ചമ്മട്ടീ 
അറ്ുത്തുമുറിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വൃഷ്ണൃന്ധകകുരുശ്രേുന്മാരെക്കണ്ടിട്ടു നിന് ഭട൪ 
കൊല്വാന് മു മിര്ന്നാരവൃവണ്ണ, പാര്ത്ഥന് വൈരികളേയുമേ. 1 

പൊന്നണിഞ്ഞു പുലിത്തോലിടടിരമ്പീടന്ന തേര്കളാല് 

ജ്വലിക്കും തീക്കളാല്പ്പേോലെ ദിക്കൊക്കത്തെളിയിക്കുവോര് 2 

പൊന്നു കെട്ടിച്ചു ദുഷ"പ്രേക്ഷൃയകാര്മ്മു കങ്ങളിളാപതേ! 
മുഴക്കീട്ടു ചൊടിപ്പിക്കുമശ്വങ്ങളൊടുമൊത്തവര് [ച 

യയൃപദകതു ശല൯ കര്ണ്ണന് വൃഷസേന൯ ജയദ്രഥന് 

കപന് മദ്രാധിപന് ദ്രരണ്ടി തേരാളി ശ്രേഷ്ലയനായവന്൯ 4 

അശ്വങ്ങളാലംബരത്തെ ഗ്രസിച്ചിട്ീ മഹാരഥര് 
പൊന്തിങ്കളണി വൈയാ।ഘത്തേര്!കളോടച്ചിതെങ്ങുമേ. 5 
പൊടിച്ചു സന്നദ്ധരവര് മേഘദ്ധ്വനിരഥത്തൊടും 

കൂര്ത്തുമൂര്ത്ത്പെയ്കു പത്തു ദിക്കും പാര്ത്ധന്നു മൂടി നാർ. 6 

ആ മഹാരഥരെത്താങ്ങും കുലീ നാല്ഭതവാജികഠം 

പാഞ്ഞു ശോഭിച്ചിതന്നേരം പത്തു ദിക്കിലുമൊപ്പമേ. 7 

നാനാ ദേശോത്ഥരായ്പ്പുഠയുമാജാനേയങ്ങഠം ശൈലജര 
നദീജര് സിന്ധുജരുമായയള്ള മുഖൃഹയങ്ങളാല് ി 

കരുയോധതക്രേഷ്ടര് നൃപ, നിന് പുത്രനു തുൂണസഡ്ക്ൂുവാന് 
ഉള് പാര്ത്ഥ പഥം പുക്കു ചുററുരേ പാഞ്ഞു കേറിനാര്. 9 

പെരും ശംഖുകഠം കൈക്കൊണ്ടു വിളിച്ചാരാ മഹാരഥര് 
ദ്ോവാഴ ചൂഴമീയൂഴിയവ തിങ്ങിച്ചു മന്നവ 30 
ശംഖൃതിനാരപ്രകാരം വാസുദേവധനഞങ്ജയര് 
സരവ്വദേവപ്രവരരാസ്സറര്വ്വമുഖ്യദരങ്ങളെ 2 31 
ദേവദത്തത്തെയാപ്പാര്ത്ഥന് പാഞ്ചജന്യത്തെ മാധവന്. 
ധനഞ്ജയന് വിളിക്കുന്ന ദേവദത്തമ ഹാദ്ധവനി 12 

ഭൂവാകാശം ദിക്കുകളും പൂരിപ്പിച്ചിതു തല്ക്ഷണം. 
വാസുദേവന് വീളിക്കുന്ന പാഞ്ചജനൃയവുമങ്ങനെ 13 
എ്യാശശൂബ ദത്തിലും മേലേ ഭൂവാകാശം നിറച്ചുതേ. 

അധ്ൃണ്ണുമാഗ്ഘോരശബ”ദബഹളം വാച്ചിടുംവിധാ ക 

1 വൈയാ।ഘത്തേര്.. ൨. പുലിത്തോല് കൊണ്ടെ മൂടിയ് രഥം. 2 സര്വമുഖ്യ 

ദരങ്ങഠം .. എല്ലാററിലും വെച്ചു” ഉത്തമങ്ങളായ ശംഖൂകഠം. 



സങംലയുദ്ധം 

ഭ” രുക്കളഴലുംമട്ടില്ശ്ശൂരര് നന്ദിച്ചിടുംപടി 
ആനകം ത്ധര്ജത്ധരം ഭേരിയിവ കൊട്ടി മുഴക്കുവേ. 

കു ദംഗങ്ങളവ്വേണം കൊട്ടും പാളവനീപതേ! 
ടു ര്യോധനഹാിതം നോക്കും വിളികേട്ട മഹാരഥര് 

ആഗദ്ശൂബ”ദത്തെപ്പപൊറുക്കാതെ ചൊടിച്ചു പടുധന്വി കറം. 

നാനാനാട്ടിലെ മന്നന്മാര് തന്ബലം കാട്ടിടന്നവര് 

ശംഖൂതിനാര് ചൊടിയൊടും വീരരാകും മഹാഠരഥര്൪ 

കേശവന്നും ഫല്ഗുനന്നും ചെയ്കൃതിന്നെതിര് ചെയൂവോര്, 

ശരംഖനാദംകൊണ്ടിളകിത്തീര്ന്നീടുന്നോരു നിവ് ബലം 

൦ മരാനയശ്വങ്ങളഴന്നസ്വസ്ഥനിലയായ് വിലോ! 

ഛൂരര് ശംഖുവിളിച്ചേററം ദൂരം കേററീടുമംബരം 

ഇടി വെട്ടിയിരസും മടടസ്വസ്ഥനി ലയായിതേ. 

ആ മഹാഘോഷമോ ഭൂപ, ദിക്കടിച്ചു മുഴക്കിയയം 

പേടിപ്പിച്ചിതു സൈന്യത്തെ പ്രളയാഘോഷസന്നിഭം. 

പെട്ടെന്നു ദുര്യോധനനുമെട്ട തേരാളിവിരരും 
ജയദ്രഥന് രക്ഷയ്ക്കു വളഞ്ഞു പാര്ത്ഥനെ ഭൂതം. 
അശ്വത്ഥാമാവെഴുവതും മൂന്നുമവമ്പെയ്ക കൃഷ്ണനെ 
മൂന്നു ഭല്പം പാര്ത്ഥനെയും ധ്വജാശ്വങ്ങളെയ.ഞ്ചുമേ. 

അറുന്നൂറമ്പെയ്ക്കുകൊണ്ടാനഠ സെപ്പുനരരജ്ജൂനന് 
ജനാദനനെയെയ്മപ്പോഠംക്കടുത്ത ചൊടിയോടുടന്: 
പത്തമ്വെയ തൂ കര്ണ്ണനെയാ വൃഷസേനനെ മൂന്നുമേ 
പിടിപ്പാട്ടില്ശ്ശല്യരുടെ വിരു മുറിച്ചിതു വീരൃവാ൯. 

ശല്യ വേറേ വില്ലെടുത്തിട്ടെയ്യിതാപ്പഠണ്ഡുപുത്രനെ 

പൊന്നു കെട്ടി ത്തേച്ച മൂന്നു ബാണം ഭൂരിശ്രവസ്സ മ. 
ക ൭ ബ്ണനെയ്ക്ാനിരുപതും രണ്ടും കരണ്ണൂജനേഴുമേ 

സ്.ന്ധുൃരാജാവെഴുപതും മൂന്നുമാക്കറുപര പത്തുകേ, 

2 ഹാരാജാവു പഅമ്പും പോരിലെകഷ്കിതു പാര്ത്ഥനെ 

ശതുകി നാന് ദ്രരണിയറുപതമ്പു പാരത്ഥനെ വീണ്ടുമേ. 

കണ്ണ നെത്താനിരുപതും വീണ്ടും പാര്ത്ഥനെയഞ്ചറുമേ 

ചിരിച്ചുടന് നരവ്്യാഘന് ശ്വേതാശ്വന് കൃഷ്ണസാരഥി 

എയ്യാനവരെയൊക്കേയും കൈവേഗം കാട്ടിടന്നവന് 

ക൪ണ്ണൂനെപ്പന്തി രണ്ടെയ തൂ വൃഷസേനനെ മൂന്നുമേ. 
പിടിപ്പാട്ടില് ശല്യരുടെ വില് മുറില്ലിതു പിന്നെയും 
സാമദത്തിയെ മൂന്നെയ്കത പത്തമ്പെയ്യിതു ശല്യനെ. 

അ നിജ്വാലജ്ക്തൊക്കുമെട്ട ബാണം ദ്രണിയെയെയ്കുതേ 
ഇരുപത്തഞ്ചു കൃപനെജ്ജയദ്രഥനെ നൂറുതാന്. 

പിന്നേയയമാ ദ്രാണി യെത്താനെയ്യാനെഴുപതമ്പുകഠം 
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കറ ദയ ദ്രഥവധപര്വ്വം 

കൃഷ്ഠ്ണ്ന്െറ ചമ്മട്ടി ചൊടിച്ചറുത്തു യുപകേതനന്. 33 

പാര്ത്ഥനേയും മൂന്നുമെ ഴുപതുമബ്്പയ്തിര പ്പൊ൦ഴ 

ശ്വ മാശ്വന് തീക്ഷാണബാണങ്ങഠം പെരുരെയ്കാ രിപുക്കളെ 

രടുത്താന് ചൊടിയോടാശു കാര്കളെക്കാഡു പോലവേ. 94 

105. ധ്വജവര്ണ്ണനം 

ധൃതരാഷ്ട്രര് ആവശ്യപ്പുട്ടതനുസരിച്ചു് ൩ഞ്ജയന്, യൃുദ്ധത്തിലേര്പ്പ്പട്ട 

മിക്ക കനരവപക്ഷീയരുടെയ്യം ധ്വജപതാകകളിലെ ചിഹ'നങ്ങളെ വര്ബണ്ണി 

കു കേയംപ്പിക്കുന്നു. 

ധൃതരഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ശ്രീവിളങ്ങിപ്പലതരം വിലസീടും ധ്വജങ്ങളെ 

പാര്ത്ഥര്ക്കുമെന്െറയാഠയംക്കാര്ക്കുമെന്നോടോതുക സഞ്ജയ! 2 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മഹാന്മാരാമവരുടെ പലമട്ടാം ധ്വജങ്ങളെ 

രൂപം നിറം പേരിവയോടൊത്തു കേട്ട ധരിക്ക നീ. കള് 

ആ രഥിശ്രേഷ്ണരുടയ തേരില് പലതരം ധ്വജം 

ജ്വലിക്കുമഗ്നി പ്രായത്തി ല്ക്കാണ:യവന്നിതു മന്നവ! 3 

പെൊന്മയം പൊന്മുടിയൊടും പൊന്മാലകളണിഞ്ഞഹോ 

പൊന്മാമലഗ്ക്ുടയ പൊന്മുടി പ്രഡ്ധി പെടും൨.ടി ! 

പലേ നിറം പലതരം പരം ശോഭഠയെഴം ധ്വജം 

അവര്ക്കുള്ളവയൊക്കേയും കൊടിക്കൂറകടം ചുററുമേ 5 

നാനാനിറച്ചായമിട്ടു ശേഭിച്ചു ചററുങ്ങനെ 

കാറേറററി ഉകിടടരന്നാരാകക്കൊടി ക്കൂറകളെ ക്കയും. 6 

അരങ്ങില് നടി മാര്മട്ടില്ത്തുള്ളക്കംണായി രെ പ്പൊഴം ) 

ഇന്ദ്രചാപനിറം കോലും കൊടി ക്കൂറകഠം ഭാരത! 7 
ശോഭിപ്പിക്കുന്നിതി ളകി രഥിമാരുടെ രേരുകരം. 

ഉഗ്രാസ്യം സി ംഹലാംഗുലം കപിലക്ഷണമാം ധ്വജം ൫ 

അര്ജ'ജുനന്നങ്ങ കാണായീ “പാരില് പരമഭീഷണം. 

കൊടിക്കൂറയണ ഞ്ഞുള്ളോരാക്കപീന്ദ്രന് മഹീപതേ! 9 

ത്രസിപ്പിച്ചിതു സൈന്യത്തെഗ്ഗാണ്ഡീവിയു ടെയാദ്ധ്വജം. 

അവ്വണ്ണം സി ംഹലാ.ഗുലം ദ്രോണപുത്രന്നു ഭാരത! 30 

ഡ്വജാഗ്രം ബാലസുരൃയ-ഭയോടും കാണായിത്േവനും. 

പൊന്മയം കാററിലിളകീട്ടിന്്രകേതു കണക്കിനെ 11 
നന്ദനം കരവേന്ദ്രര്ക്കാ ദ്രരണി ചി ഹമുയര്ന്നഹോ. 

ആനപ്പ്പൊന്നുംചങ്ങലയാണജല്ലാ കര്ണ്ണന്നെഴും ധ്വജം 2 
ആകാശം പൂരണം ചെയ്യും ണ്ണ കു ണായി താഹഫവേ, 



ധ്വജവര്ണ്ണനം 

പൊന്നിന് കൊടിക്കൂറ ാലചാര്ത്തിക്കര് ണ്ണനെറ കേരനം 
രേ രത്തട്ടിലുണ്ട കാറേറററു തുള്ളിനില്ലം പ്രകാരമേ. 
പഠണ്ഡവാചര്യനായോരു ര പ൨.സ്വിബ്ര൦ഹ്്ഥണന്നഹോ 
ദുപനാകും ഗാരന്നുഭംഗിയേറുന്ന കാളയാം. 
ആ മഹാത്മാവു ശോഭിച്ചു ഭൂപതേ, ഗോവ്വൃഷത്തിനാല് 

വിളങ്ങും ഗോവ്ൃഷത്താലേ പുരാരിരഥി പോലവേ! 
മണിരത്നമണിപ്പെൊന്നിന്മയിലാ വൃഷസേനനോ 

കൂകും വണ്ണം നിന്നിടനൂ സൈന്യത്തിന്നഴകാംവിധം. 
ശോഭിപ്പിതാ മയിലിനാലാ ഹേനുടെയാ രഥം 

വിളങ്ങും മയിലാല് സ് കന്ദരഥം പോലെ മഹീപതേ! 

 ദ്ദേശശല്യക്കൊടിയി ലഗ്നിജ്വാല കണക്കിനെ 
സുവര്ണ്ണുസീ ത്യഴകില്ക്കാണ്ഥഠയ* നല്ല ഭംഗയില്. 

ആസ്സീതയേററം ശോഭിക്കുന്നുണ്ട൨ന്രേരില് ോരിഷ 

വിത്തൊക്കയും വിള ഞ്ഞറമഴകം:ം സീത പോലവേ, 
സിന്ധുരാജന്നു ശോഭിപ്പ ൨െള്ളികൊണ്ടള്ള പന്നിരംന് 
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ധ്വജാഗ്രത്തി ല്ച്ചുവന്നരക്കഭ: സ്റ്റീല് സ്വര് ണ്ണ ണിഞ്ഞഹോ. 

ആ വെള്ളി ക്കൊടി കൊണ്ടേററം ശോഭിച്ചിതു ജയദ്രഥന് 

പണ്ടു ദേവാസുരപ്പോരില് പുഷാ3വെന്ന കണക്കിനെ. 

ധീമാനാകും യജ്ഞശീലന് സരമദത്തിക്കു യുപമേ 
ധ്വജമര്ക്കപ്രകാശത്തില്ക്കാണ്ടു സോമസമ ന്വിതം. 
സരമദത്തിക്കുള്ള പൊന്നുയൂപം ശോഭിപ്പു ഭൂപരേ ! 

രാജസുയമഖത്തിങ്കല് നില്ലം യൂപം കണക്കിനെ. 
ശലന്തിങ്ങു മഹാരാജ, വന്പേറും വെള്ളിയനയാം 

ധ്വജം പൊന്ച്ചിത്രമുടയ മ യൃരങ്ങളെടൊത്തഹേ. 

ആദ്ധവജം നിന്െറ സൈന്യത്തെ ശ്ലോഭിപ്പിച്ചിതു ഭാരത! 

ദേവേന്ദ്രപ്പടയെ ശ്വേര ഗജരാജന് കണക്കിനെ. 

പൊന്നണിഞ്ഞാ ണിമയഫണ ന ടന്നെഴും ധ്വജം 

കിങ്കിണ്,ഗണനാദത്താല് ചിത്രം തേര്ത്തട്ടില് മന്നവ! 
ശോഭിച്ചി തേററം നൃപതേ, നി൯ പുത്രന്നു ധരാപതേ! 

പന്പിച്ച കൊടിയാല്പ്പേഠരില് കരുപ്രവരനപ്പെഴേ 
ആദ്ധധജത്താല് നിന് പടയില്യയര്ന്ന കൊടിയൊക്കയും 

ശോഭിപ്പിച്ചുനി൯ പടയെ പ്രളയാര്ക്കനി ഭങ്ങളായ* 
പത്താമതര്ജജുനനുടെ കൊടിയൊന്നു മഹാക്പി 
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1 
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2 'പുരാരിര്വഭമെന്ന പോല് ' എന്നാണു വേണ്ടതെന്നു തോന്നുന്നു, ത്രിപുര 

ജല നരഥോ യദ്വല് ' എന്നാണ്ട മൂലം. “ശിവഒന്റ രഥം പോലെ' എന്നര് 
ഥം സുവര്ണ്ണസീതംട സ്വര്ണ്ണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഉഴവുചാല് 8 പുഷാവു 
തൂമ .അ. ദ്മണിയമഫണി ടം രത്നമമായ സര്പ്പം. 5 മന്നന്... രാജാവു"; ദു ര്യേഃ 



2 ജയ ദ്രഥവധപര്വവം 

ഹി പാോനഗ്നിയാല്പ്പേോംലെയതി നാല് മിന്നിയര്ജ' ജൂനന് 

മഹാരഥന്മാര് വന്പിച്ചു ചിത്രശൂഭ്രങ്ങളായഹോ 0 

ഉള്ള വില്ലുകഠം കൈക്കൊണ്ടാരരജ്ജൂനാര്ത്ഥം പരന്തപര് 

അവ്വണ്ണം ശത്രു ഹരമാം വില്ലെടുത്തിതു പാര്ത്ഥനും 1 

ദിവ്ൃകര്മ്മാവു ഗാണ്ഡീവം, നിന ദുര്മ്മന്ത്രത്തിനാല് നൃപ! 

നിന് കുററംകൊണ്ടു യൃദ്ധത്തില്ച്ചത്തു വളരെ മന്നവറര് പ 

നാനാദേശാല്ക്ഷണിച്ചെത്തീട്ടനേതേര തുരഗാന്ധിതം . 

തമ്മിലാര്ത്തേലുമവര്തന് പിണക്കം ഘോരമായിതേ 3 

ദുര്യോധനമുഖന്മാരക്കും പാണ്ഡവപ്രവരന്നുമേ. 

അതിലതൃത്ഭതം ചെയ തൂ കൌാന്തേയന് കൃഷ്ണസാരഥി 34. 

ഒററജഷ്യ പലരോടൊപ്പം പേടികൂടാതെതിര്ത്തതില്. 

ഗാണ്ഡീവം വില്ലലച്ചിട്ട ശോഭിച്ചിതു മഹാഭജന് 35 

ആ നരവ്യാ।ഘരേ വെന്നു ജയദ്രഥവധോദ്യതന്. 

അസംഖ്യമവ്പെയ്കതുകൊണ്ടാ നരപ്രവരനര്ജ്ജൂനന് 36 

കാണാതെയാക്കിനാന് നിന്െറ യോധരെശ്ശത്രുതാപനന്. 
ആ നരവ്യാ[ഘര് തേരാളിവീരരൊന്നിച്ചു പാര്ത്ഥനെ 317 

കാണാതെയാക്കി നാർ പേരില്ച്ചുററുമമ്പേ ചൊരിഞ്ഞഹോ. 
നൃസിംഹന്മാര് കുരുവ്ൃഷന് പാര് ത്ഥനെത്താന് മറച്ചതില് 39 
ആസൈനൃത്തിങ്കലുണ്ടായീ പാരം വന്പിക്കുമാരവം. 

106. യധിഷഠിരാപയാനം 

സമന്മാര് തമ്മിലുള്ള ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം. ദ്രോണന് ധര്മ്മപൃത്രരെ എതിര്ക്കു 

ന്നു. ധര്മ്മപുത്രരെയ്യുന്ന പല അസ്ത്രങ്ങളും ദ്രോണര് മുറിച്ചുവീഴ് ത്തുന്നു. ഇരു 
കൂട്ടരും പരസ്പരം ബ്രഹ്മാസ്ര്രങ്ങഠം പ്രായോഗിക്കുന്നു. അവര് തമ്മിലുള്ള 

ഗദായുദ്ധം, ദ്രോണന് എതിരാളിയയടെ തേര്ക്കുതിരകളെ കൊല്ലുന്നു. നിഡസ്റ്റഹാ 

യനായിത്തീര്ന്ന പാണ്ഡവ ജ്യേപ്ഫന് പോര്ക്കളത്തിരനിന്നു പിന്വാങ്ങുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

സൈന്ധവാന്തം ജിഷ “ണുവെത്തിയാറേ ദ്രോണനൊടൊത്ത 

പാഞ്ചാലര് കൌഈരവന്മാരോടെന്തു ചെയ്തിതു സഞ്ജയ! [വര 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അപരാഹ നത്തു കളുര്മെയ' കൊള്ളം പോരില്ദ്ധരാപതേ! 
പാഞ്ചാലര്ക്കും കുരുക്കാംക്കു. ദ്രോണദ്യൂതം* നടന്നുതേ, മി 
പാഞ്ചാലരോ ഹൃഷ്ടരാ യി ദ്രോണനെക്കൊല ചെയുവാന് 
ആര്ത്തെ മിര്ത്ത്വട്ടു വരഷിചു ശരവരഷങഞ്ങരം മാരിഷ! 3 

* ദ്രോണദ്യൂതം ... ദ്രോണരുടെ ചൂതുകളി, (ചതുരംഗ സമ്പന്നമായ യൃദ്ധ 

൮ ഒരു തരം ചൂതുകളിയാണല്ലോ.) 

37 



യുധിഷ്ടി രാപയാനം 

പാിിന്നെയുണ്ടായി ബഹളം തമ്മിലാശ്ചര്യമാം രണം 
പാഞ്ചാലര്ക്കും കുതുക്കഠാംക്കും ഘോരം ദേവാസുരോപമം. 

ദ്ദേ.ണത്തേരി ന്നടുത്തററു പാണ്ഡുപാഞ്ചാലരേവരും 

ആപസ്റ്സൈന്യത്തെപ്പിളര്ന്നീടാന് മഹാസ്ത്രുപ്രരഡ്മി കാട്ടിനാര്. 

ദ്ദോണന്്റെറ തേരുള്ള ഭാഗം തേരേറിന മഹാരഥര് 
ഇളക്കി ദ്ധ്യമജവൻമെടുത്തമ്പുകഠം തൂകി നാർ. 

അവന്െറ നേര്ക്കേററു ബൃഹല്ക്ഷത്രന് കേകയപുംഗവന് 
ഇടിത്തീ യൊത്തമ്പകളെ വിതച്ചുക്കില് മഹാരഥന്. 

അവനോടേററിതുടനേ ക്ഷേമധൂര്ത്തി പുകഴ്ന്നവന് 

നൂറുമായിരവും കൂര്ത്തുമുര്ത്തമ്പ ചൊരിയുന്നവന്. 

ചേദിരാജന് ധൃഷ്ടകേതു പെരുത്തുക്കോടുടയര്ന്നവന് 
ഇന്ദ്രന് ശംബരനെന്നോണം ദ്രോണനോടേററു സത്വരം. 

വാ തുൂറന്നന്തകന്മട്ടിലവനെത്തുന്ന നേരമേ 
വീരധനമ്പാവു വില്ലാളി ചെന്നെതിര്ത്തിതു സത്വരം. 
ജയത്തിന്നായദ്ധര്മ്മരാജന് പടയോടൊത്തു നില്ലവേ 
വീര്ൃയവാനായിടും ദ്രോണനുടന് ചെന്നു തടുത്തുതേ. 

നകുലന് കുശലന് പോരില്പ്പരാക്രമിയെതിര്ക്കവേ 
പരാക്രമി യെതിര്ത്തേററു വികര്ണ്ണന് നിന്മകന് പ്രഭോ! 
സഹദേവന് ചെന്നിടുമ്പോഠം ദുര്മ്മുഖന് ശത്രുകര്ശനന് 
അനേകമറയിരം ബാണം രൂുകിക്കൊണ്ടീടിനാനുടന്. 

നരവ്യാ[ഘന് സാത്യകിയെ വ്യാഘദത്തന് തടുത്തുതേ 
കൂര്ത്തുമൂര്ത്തമ്പെയ്ക വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ടങ്ങു വീണ്ടുമേ. 
പാഞ്ചാലീപത്രരാം വീരരമു തൂുകിയെതിര്ക്കവേ 

ചൊടിച്ചേററു രഥി ശ്രേഷ്ഠന്മാരൊടായ് സോമദത്തജന്. 

ഭീമന് ചൊടിച്ചോറിടുമ്പോഠംബ“ഭീമരൂപന് ഭയങംരന് 
ആഞ്ഞെതിര്ത്തു തടുത്താനാര്ത്താര്ശ്യശൂംഗി മഹാരഥന്. 
പോര് നടന്നൂ പരമവര് നരരാക്ഷസര് തങ്ങളില് 
ഭവതേ; മന്നമാ രാമരാവണുപ്പോര കണക്കിനെ. 

മൊട്ടുഴിഞ്ഞമ്പ തൊണ്ണു റാ ദ്രോണനെദ്ധരമ്മനന്ദനന് 
എയ്യിതാബ്ഭരതത്രേഷ്ഠന് മര്മ്മം നോക്കീട്ടു ഭാരത! 
അവനെ ദ്രോണനി രപത്തഞ്ചമ്വെയ “രൂ സ്പനാന്തരേ 
കാന്തേയന് കീര്ത്തിമാന് കോപിപ്പിച്ചവന് ഭരതര്ഷഭ! 

പിന്നേയുമങ്ങി രുപതമ്പെയ്തുകൊണ്ടീടിന൦നുട൯ 

വില്ലന്മാര് കാണ് കവേ ദ്രോണന് സൂതാശ്വദ്ധവജശാലിയെ. 
ദ്രോണനെയ്ുന്ന ബാണങ്ങഠം പാണ്ഡവന് ശരവൃഷ്ടിയാല് 
തൃടുത്തി താദ്ധര്മ്മശീലന് കൈവേഗം കാട്ടിടുന്നവന്. 

₹* ഉദ്ധ്യമജവം .... ഇടത്തരം വേഗം, 
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474 ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

പരം ദ്രോണൻ ചൊടിപച്ചിട്ട പോരിങ്കല്ദ്ധര്മ്മജന്നുടെ 

വില്പറത്തിട്ട വില്ലാളി, ഭൂപന്െറ രണഭൂമിയില്. 2 

വില് മുറിഞ്ഞുള്ളൊരവപനെ ത്വരയോട്ടം മഹാരഥന് 

അനേകമായിരം ബാണംകൊണ്ടുടന് മൂടിയെങ്ങുമേ. ക 

രാജാവിനെ ദ്രോണബാണം കൊണ്ടു കാണാതെയായതില് 
യധിഷ്യിരന് ചത്തുപോയെഗേനോര്ത്തി തപ്പൊഴുതേവരും. ൧4 

ചിലരോര്ത്താനവനതേവഴി പിന്വാങ്ങി മന്നവന് 

മഹാത്മഠവാം ബ്രാഹമണന്െറ ബഥധയാലെന്നു മന്നവ! 29 

പരം കഷ്ടപ്പാടിലായ ധര്മ്മരാജന് യധിഷ്യിരന് 

പോര്ക്കളത്തില് ദ്രോണര് മുറിച്ചോരാ വില്ല വെടിഞ്ഞുടന് 26 

രെക്കേറി വിലസും ദിവപാപം വേറിട്ടെടുത്തുതേ. 

ദ്രോണനെയ്യം സംഖ്യയററ ബാണജാലങ്ങളൊക്കയും ക് 

വീരന് പോരിലറുത്തിട്ടാനതൊരല്ഭതമായിതേ. 

ആബ്ദാണങ്ങളറുത്തിട്ടു കോപത്താല്ക്കണ് ചുവന്നവന് 28 

പൊന്തഞണ്ടുള്ളോന്നുഗ്രമെട്ട മണി കെട്ടി1ബ “ഭയങ്കരം 

മലയ്യം പിളരുന്നോരു വേലെടുത്തിതു സംഗരേ. 29 

അതുയര്ത്തിപ്പിടിചചുക്കിലലറ ഹൃഷ്ടനായവന് 

അലര്ച്ചുകൊണ്ടിട്ടേവര്ക്കും പേടിയാംപടി ഭാരത! 30) 

ധര്മ്മരാജന് പോരിലോങ്ങിപ്പിടിക്കും വേലു കണ്ടുടന് 

സ്വസ്തി ദ്രേണന്നെന്നു പെട്ടെന്നോതി നാരപ്പെഴേവരും. 31. 

ഉറയുരിയ പാമ്പൊക്കും ധര്മ്മജന് വിട്ട വേലഹോ 

വിളക്കി ക്കൊണ്ടംബരവും ദിക്കുമെല്പാ വിദിക്കുമേ. ടമ 

വാ തുറന്നുള്ള പാമ്പിന്മട്ടെത്തീ ദ്രോണന്െറയന്തികേ 

അതാഞ്ഞെത്തുന്നതായ”ക്കുണ്ട ദ്രോണനും ധരണീപദതേ! ം 

ബ്രഹ”മാസ്ര്രത്തെ പ്രയോഗ "ച്ചാനപ്പോളസ്പൂജഞപുംഗവന്. 

ആ മ ഹാസ്്രം ഭീഷണുമാം വേലു ൧ പട്ടപൊടിച്ചുടന് 34, 

പുകഴേറും പഠണ്ഡവന്െറ തേര്ത്തടത്തേക്കണഞ്ഞുതേ. 

യുധിഷ്യി രനൃപന് ദ്രോണമഹാസ്സുമതു കണ്ടുടന് 35 

ശമിപ്പിച്ചു മഹാപ്രാജ്ഞന് ബ്രഹ്മാസ്സ്രം കൊണ്ട മാരിഷ! 
മൊട്ടുഴി ഞ്ഞഞ്ചമ്പുകൊണ്ടാ ദ്രോണനെപ്പോരിലെയ്യഹോ 36 

മൂര്ച്ചയേറും കത്തിയമ്വെയ്യറുത്തു വില്ലമപ്പെഠഴേ. 
മുറിഞ്ഞ വില്ല കൈവിട്ടാ ദ്രേ-ണന് ക്ഷത്രിയമദനന് 87 

ഗദ വിട്ടഠനുടന് ധര്മ്മപുത്രന്തന് നേര്ക്കു മാരിഷ! 
ഈക്കിലാഗ്ലദ വന്നെത്തിക്കണ്ടവറ൮ യുധിഷ്ണിരന് 88 

എടുത്തു ഗദയങ്ങോട്ടു, വിട്ടു ക്രുദ്ധന് പരന്തപ! 
ഉരക്കില് വിട്ടുള്ള ഗദകം രണ്ടതെത്തി പ്പരസ്പരം 89 
കൂട്ടിമുട്ടിത്തീ ചിതറി ക്കൊണ്ട പീണിതു ഭൂമിയില്. 
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പാരം ചൊടിച്ചുടന് ദ്രോണന് ധര്മ്മപുത്രന്്റെറ മാരിഷ! 40 

നാലശ്വങ്ങളെയും കൊ നാലു തീക്ഷണശരങ്ങളാല്. 

ഒരു ഭല്പംകൊണ്ടറുത്തു വില്വിന്ദ്രദ്ധജസന്നിഭം 41 
ധ്വജം മറെറാന്നെയ്യറുത്തു മുന്നമ്പാഞ്ഞെയ്കതു പാര്ത്ഥനെ. 
അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേര വിട്ടു ചാടീട്ടാഗ്ര യുധിഷ്ഠിരന് ക്2 
കൈ പൊക്കി നിന്നിതു നിരായുധന് ഭൂപതി ഭാരത! 

തേര് വിശേഷിച്ചായുധവും പോയ്ക്കണ്ടവനെയപ്പ്യൊഴേ 43 

ദ്രോണ൯ ശത്രുപ്പടകളെ യേക്കി ക്കൊണ്ടുടന് പ്രഭോ! 
കൂര്ത്തു മുര്ത്തമ്പു വര്ഷിച്ചു കൈവേഗത്താല് ദുഡവ്രതന് 44 
പാരഞ്ഞററു മന്നനെ ക്രൃുരസിംഹം മാനിനെയാംവിധം. 
ശത്രുഘാതി ദ്രേഷണനട്ടത്തവനെക്കണ്ടവാറുടന് 45 

ഹാഹായെന്നാരവം പാണ്ഡുസൈനൃത്തിലുളവായിതേ. 

ഹരിച്ചു നൃപനേ ദ്രോണൻ ഹരിച്ചു എന്നു മാരിഷ! 46 
പാണ്ഡുസൈനൃത്തിലിമ്മട്ട ഘോഷമായ് ത്തീര്ന്നു ഭാരത! 
ഉടനേ സഹദേവന്െറ തേരില്ക്കേറീട്ട മന്നപന് 

പായ്യമശ്വങ്ങളാല് വാങ്ങീ കന്തീപുത്രന് യുധിഷ്യിരന്. 47 

107. സാത്യകിയദ്ധം 

ബ്ൃഹല്ക്ഷത്രന് ക്ഷേമധൂര്ത്തിയേയുയം, ധൃഷ്ടകേതു വീരധന്വാവിനേ 

യം, സഹദേവന് ദുര്മ്മുഖനേയും നിരമിത്രദനേയും, നകുലന് വറകര്ണ്ണുനേ 

യം സാതൃകി വ്യാ,ഘദത്തനേയും വധിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെക്കണ്ടു പേടിച്ച 

കാരവസേന പിന്തിരിഞ്ഞോട്ടന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഉരക്കില്ക്കേറും കേകയനാം ബ്ലഹല്ക്ഷത്രന് വരുമ്പൊഴേ 

ക്ഷേമധുൂര്ത്തി മ ഫാരാജ, മാറത്തെയ” തു ശരങ്ങളെ. ദ 

തൊണ്ണൂറു മൊട്ടുഴിഞ്ഞമ്പു ബൃബഹല്ക്ഷത്രനരേന്ദ്രനും 

ത്വരയോടെയ്ക്ു നൃപതേ, ദ്രോണപ്പട പിളരക്കുവാ൯. കു 

ചൊടി ച്ചുടന് ക്ഷേമധൂര്ത്തി മഹാനാം കേകയന്നുടെ 
വില്ലറുത്തീടി നാനൂട്ടിത്തേച്ച ഭപ്പത്തിനാലുടന്. ലി 
വില്പറേറാരവനെപ്പിന്നെ മൊട്ടഴിഞ്ഞുള്ളൊരമ്പിനാല് 

വില്പാളിവീരനെപ്പോരില് ദൂഡമെയ്കീടിനാനവന്. 4 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തി ബ്ബ ഹല്ക്ഷത്രന് പിരിച്ചഹോ 
രഥസൂതാശാര ഫഹിതനാക്കിനാന് ക്ഷേമധൂ ത്തിയെ. ി 

വേറിട്ടുട്ടിത്തേച്ച മൂര്ച്ചയിട്ട ഭല്പത്തി സാല.ടന് 
നൃപന് കുണ്ഡലം പാര്ത്തും തല കൊയ്തിടനാന൨ന്. 6 
ചുരുണ്ട മുടിയേറടൊക്കുമവന്െറ തലയപ്പ്യൊഴേ 
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കിരീടാഡ്മ്യം വാനില്നിന്നു നക്ഷത്രം പോലെ വീണുപോയ. 
അവനെക്കൊന്നു ഹര്ഷിച്ചു ബബഹല്ക്ഷത്രന് മഹാരഥന് 
പാര്ത്ഥന്നുവേണ്ടി യൃക്കോടും നിന്െറ സൈന്യത്തൊടേററുതേ.8 

ദ്രോണനന്റെറ നേര്ക്കെത്തിടടന്ന ധൃഷ്ട്കേതുവെ വിക്രമി 

വില്ലാളി വീരധനമ്പാവു തടുത്താനങ്ങു ഭാരത! 9 

ശരദംഷട്ട കലര്ന്നേററമുക്കേറുമവര് തങ്ങളില് 
അനേകമായിരം ബാണമെയ്കുകൊണ്ടീടിനാരുടന്. 10 

പരസ്ററരം പൊരുതിനാര് നരശാര്ദ്ൂലരാമവര് 
പെരുങ്കാട്ടില് മദിച്ചാനത്തലവന്മാര കണക്കിനെ. 11 

മലംഗുഹഷ്ക്കുകം കോപിച്ചലേല്ലം വ്യാഘങ്ങഠം പോലവേ 
മ ഹാവീര്യന്മാര് പൊരു തീ തമ്മില്ക്കൊല്വാന് മുതിര്ന്നവര്. 

കാണേണ്ടതാണാബ്ബഹളപ്പടയേററം ധരാപതേ! 
സിദ്ധചാരണസംഘക്കാര്ക്കല്ഭതക്കാഴ്, വി സദയം. 13 

വീരധന്വാവുടന് ധൃഷ്ടകേതുവിന് വില്ലു രുഷ്ടനായ 
രണ്ടായക്കണ്ടിച്ചു ഭല്പത്താല് ചിരിച്ചംകൊണ്ടു ഭാരത! 13 

മുറിഞ്ഞോരാ വില് വെടിഞ്ഞ ചേദിരാജന് മഹാരഥന് 

പൊ൯തണ്ടെഴുന്ന വലിയൊരിരിമ്പിന് വേലെടുത്തുതേ. 15 

ഈക്കേറുമതു കൈ രണ്ടുകൊണ്ടുമോങ്ങീട്ട ഭാരത! 
കിണഞ്ഞു ചട്ടിനാന് വീരധന്വാവിന് തേരിലേക്കുടന്. 16 

വീരനെക്കൊല്ലുമാ വേലു ദ്ൂഡമായ*വന്നുകെണ്ടഹോ 
അവന് നെഞ്ഞു പിളര്ന്നാശു വീഒ് തേര് വിട്ട ഭൂമിയില്. 17 

ആ ത്രിഗര്ത്തരഥി ശ്രേഷ്യവീ രന് വീണോരുനേരമേ 
പാണ്ഡ വന്മാരേററ ഭവല്സ്റ്സേന്യം ഭഞ്ജിച്ചുപോയ് വിഭോ! 18 
സഹദേവന്െറമേല് പിന്നെയ ര്വതമ്പെയ്ത ദുര്മ്മുഖന് 

പോരില്പ്പാണ്ഡ വനെപ്പി ന്നെബ“ഭര്ത്സിച്ചൊന്നലറീ മിനാന്്. 

ക്രുദ്ധന് മാദ്രീസുതന് കൂര്ത്തമ്പെയ്യ ദുര്മ്മുഖനെത്തദാ 
ഏല്ലും ഭരാതാവിനെബഭ്രാതാവെതിര്ത്തേററു ചിരിച്ചുതാന്,20 
സഹദേവന് പോരിലുക്കോടേല്ലം ദുര്മ്മുഖനെ ദൂതം 

എയ്കുകൊണ്ടീടിനാനൊന്പര മ്പുകൊണ്ടിട്ട ഭാരത! 31 

ഭല്പം കൊണ്ടാദ്ദുര്മ്മുഖന്റെറ കേതു കണ്ടിച്ചു ശക്തിമാന് 

നാലു തീക്ഷ?ണശരം വിട്ടു കെഠന്ന൬ൂ നാലു ഹയങ്ങളെ, മമ 

പിന്നെയ്യട്ടിത്തേച്ചു മൂര്ച്ചയിട്ട ഭപ്പത്തി നാലുടന് 
സൂതന്െറ കുണ്ഡലം ചാര്ത്തും തല കൊയ്യീടി നാനവന്. 3 

തീക്ഷ്ണുമാകം ക്ഷുരപ്രം കൊണ്ടാക്കാരവ്യന്െറ വില്ലമേ 
സഹദേവന് പോരിലറുത്തെയ്യാനഞ്ചമ്പവന്െറമേല്. 4 
അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേര വിട്ട ദര്മ്മുഖന് ബുദ്ധി കെട്ടുടന് 

നൃപതേ, നിരമിത്രന്െറ തേര്ത്തട്ടില്ക്കേറി ഭാരത! 46 
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സഹദേവന് ചൊടിച്ചാശു നിരമിത്രനെയാഹവേ 

കൊന്നിതാസ്റ്സൈന്യമദ്ധ്യത്തില്ബഭല്പം കൊണ്ടരി മദ്ദനന്. 26 
തേര്ത്തട്ടില്നി നനുടന് വീണ നിരമിത്രനരേശ്വര൯ 
തിഗര്ത്തരാജന്െറ മകന് നിന് പടയ്ക്കിണ്ടലാംപടി. 7 
അവനെക്കൊന്നു ശോഭിച്ചു സഹദേവന് മഹാളഭജന് 
ഈക്കേറും ഖരനെക്കൊന്ന രാമഭദ്രന് കണക്കിനെ. 98 

ഹാഹാകാരം ത്രിഗര്ത്തന്മാര്ക്കിടയ്ക്കുണ്ടായി മന്നവ! 
നിരമിത്രാഖ്യനാം രാജപൃത്രനെക്കൊന്നുകാണ് കയാല്. 9 
നകുലന് നിന് തനയനാം കണ്ണ നീണ്ട വികര്ണ്ണനെ 
ഷണം തോല്ലിച്ചു, ലോകത്തിലതൊരല്ഭതമായിതേ. 30) 
വ്യാഘദത്ത൯ സാതൃകിയെ മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 
അശ്വങ്ങഠം സൂതന് കൊടിയുമൊത്താപ്പടയില് മുടിനാന്. 31 

ആ.ബ്ബാണങ്ങഠം തടുത്തിട്ട ശൂരന് കൈകണ്ട സാതൃകി 
സൂതാശ്വകേതുവൊത്തെയ്ത വീഴ“ത്തിനാന് വ്യാഘദത്തനെ. 
മാഗധേന്ദ്രന്െറ മകനാമവന് ചത്തളവില് പ്രഭോ! 
മാഗധന്മാര് കിണഞ്ഞേററൂ ചുററുമേ യുയുധാനനെ. 33 
പര്ഷിച്ചും തോമരം പിന്നെശ്ശൂരവും സംഖ്യയെന്നിയേ 
ഭിണ്ഡിപാലം പരം പ്രാസം മുല്ഗരം മുസലങ്ങളം. 34, 
പോരി ല്പ്പെരുതി ശുരന്മാര ഗര്വ്വേറും ശിനിപുൂത്രനായ? 

ബലമൊത്തവരേ മുററം ശൈനേയന് യുദ്ധദര്മ്മദന് 35 

ചിരിച്ചേറെ ക്രേശമെന്യേ ജയിച്ചു പുരുഷര്ഷഭന് 
മാഗധന്മാര് ശേഷമുള്ളോര് ചുററുമോടുന്ന കാണ്കയാല്. 36 

യയയധാനശരംകൊണ്ടിട്ടടഞ്ഞൂ നിന് ബലം വിഭോ 
പോരില് നിന് പടയെക്കൊന്നു തീര്ത്തു മാധവസത്തമന് 37 
പെരും വില്ലുമുലച്ചേററു ശോദഭിച്ചിതു പുകഴ“നനവന്. 
മഹാത്മാവാം സാത്വതനേററുടയ്ക്കും പട മന്നവ! 98 
പോരിന്നടുത്തീല ദീരഗ്ഘബാഹുവില്പ്പേടികാരണം. 
പരം ചൊടിച്ചുടന് ദ്രോണ കണ്ണുരുട്ടി മിഴിച്ചവന് 39 
സതൃക്രിയന് സാത്യകി യെപ്പാരത്തുതാ൯തന്നെ കേറീനാന്. 

108. അലംബുഷപരാജയം 

പാഞ്ചാലീ പുത്രന്മാര് ശല്പൂനെയയം ഭീമപുത്രന് സരമദത്തിയെയ്ം വധി 
൭.൭. അലംബുഷ൯ ഭീമസേനനോടെതാിരര്ക്കുന്നു. ഭീമന്െറ അസ്ത്ര പ്രഫര 
ചോറു നില്ലക്കുള്ളിയില്ലാതായ അലംബുഷന് പോര്ക്കളത്തില് നിന്നോടി 
5 ഹാര്സെനൃയത്തില്ച്ചെ ന്നൊളിച്ചു ജീവന് രക്ഷിക്കുന്നു. 

യ പറഞ്ഞു 

പാഞ്ചാല നന്ദനന്മാരെപ്പുകഴം സോമദത്തജന് 
ടാരോരുത്തരെയയ്യഞ്ചമ്പെയ്കിട്ടേഴേഴുമെയ്ക്കതേ. , 
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ആ വീരന്റെ ല്പ്പീഡിപ്പിച്ചീടുമായവരോ വിഭോ! 
വ്മൂഡരായപ്പേ രില് വേണ്ടെതൊന്നുമേ തിരിയാതെയായ. 

ശതാനിക൯ന് നാക്ലിയാഡസ്സരമദത്തിനൃുവീ നെ 

രണ്ടമ്പെയ്തൊന്നലറി നാന് ഹൃഷ്ടനായ” ശത്രുകര്ശനന്. ട് 
മററുമള്ളാരും പോരിത് മുമ്മൂന്നനു കൊണ്ടപ്രകാരമേ 
അമര്ഷിയാം സൌരമദത്തി തന്നെയെയ്യീടിനാരുടന് . 4 

അവനായവരേ നോക്കിയഞ്ചമ്പെഷ്ണാന് മഹീപതേ! 
ഓരോന്നോരോരുത്തരുടെ നെഞ്ഞത്തെയരൂ പുകഴ”ന്നവന്, 5 

ഭ്രാതാക്കന്മാരൈവരുമാ മഹാത്മാവെയ്യവാറടന൯ 
ആ വീരനെപ്പേഠരില് വളഞ്ഞെയ്കതാരേററം ശരലദളാല്, 6 

അവന്െറയശ്വങ്ങളെ നാലൂക്കുള്ളമ്പെയ്കു ഫാത്ഗുനി 
ചൊടിച്ചുകൊണ്ടവന് കലനആ൪൭൭ കേററീടിനനുടന്. റ് 

ഭീമപുത്രന് വീരസോധരത്തപുത്രന്െറ വില്ലടന 

അറുത്തൊന്ൂക്കിലലറി യെയ്രൂ തീക്ഷ്ണഗരങ്ങളെ. ി 

ധര്മ്മപുത്രാത്മജന് കേതു മുറവിച്ചൂഴിയില് വിഴ്ത്തിനാ൯. 

സൂതനെത്തേരില്ന് സ്നിട്ട വീഴ്ത്തിനാന് സകലാത്മജന്. 9 

ട്രാതാക്കഠം പിന്തിരിപ്പിച്ചെന്നഠിഞ്ഞു സഹദേവജന് 
ക്ഷുരപ്രത്താല് മഹാത്മാവിന് തല കൊയ്കിതു മന്നവ! 10 

പൊന്മുടിച്ചാര്ത്തെഴുന്നോരാത്തല വീണിതു ഭൂമിയില് 
ബാലസുരൃയപ്രകാശത്തില് പോര്ക്കളം തെളിയുംവിധം. 31 

മഹാത്മാവാം സയമദത്തിത്തല വീണതു കണ്ടുട൯ 

പേടിച്ചുടന് നിന് ഭടന്മാര് പലപ്പഠഭോടി ലി 12 

ബലമേറും ഭീമനായ സമരത്തിലലംബൃുഷന് 

ചൊടിപച്ചെതിരത്തു സരമിത്രിദയാട രാവണി പോലവേ. 13 

നരരാക്ഷസര് കോപ ്ച്താപ്പോര1ലേല്പതു കാണ്കയാല് 

ഏവര്ക്കും വിസ്മയവുമത്ദണ്ടായ “വന്നിതു ഹര്ഷവും 14. 

ഭീമന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടയ” രൂ കൂര്ത്തുമുര്ഭത്തൊന്പതമ്പുകഠം 

അമര്ഷിയാം രാക്ഷനോന്ദ്രനാര്ശൃശൂംഗിയെ മന്നവ! 14 
പോരിലമ്പേറെറാരാ റക്ഷസ്സഗ്രഭിഷണമാര്ത്തുട൯ 

ഭീമന്െറ നേര്ക്കു പാത്തേററിതവന്െറ തൂണയാഠംകളം. 16 

മൊട്ടുഴിഞ്ഞഞ്ചമ്പ കൊണ്ടിട്ടവന് ഭീമനെയെയ്കുട൯ 
പോരിതക്കെന്നൂ ഭമനുടെ തൂണ മുപ്പതു തേരുമേ. 37 
വീണ്ടും നവനൂറ3പരെക്കൊന്നൊരമ്പാഞ്ഞെയ്കതു ഭീമനെ 
രാക്ഷസേന്ദ്രന്റയെയ' ത്തേററമേ റോബ്ഭീമന് മഹാബല൯ 

മോഹാലസ്യപ്പെട്ടകെ ണ്ടു തേര്ത്തടത്തിലിരുന്ുപോയ്. 
പിന്നെ സ്വബോധം വീന്ടിട്ട കോപം മൂര്ച്ഛിച്ച മാരുതി 1: 
ഘോരമായ ബ് ഭാരമേല്ലുന്ന നല്ല വില്ല വലിച്ചുടന് 
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ഭലംബുഷനെയങ്ങ് പ്പിച്ചു തീക്ഷ“ണശരങ്ങളാല്. 0 

സീലാഞ്ജനക്കൂട്ടമൊത്തോന് പല ബാണങ്ങളേററവന്൯ 
പൂത്തു നില്ലം മുരുക്കിണ്െറ മട്ടു ശോഭിച്ചു ഭൂപതേ! 21 

ഭീ മനെയ്യീട്ടമമ്വേററം ചുററുമേററിടുമായവന് 

മ ഹാത്മോവാം പാണ്ഡവന് പണ്ടണ്ണനെക്കൊന്നതോര്ക്കയാല്22 
ദഘോരരൂപമെടുത്തിട്ടാബ”ഭീമനോടോതിയിങ്ങനെ: 
” “നില്ല നീ പോര്ക്കളത്തിങ്കല് കാണ്കിന്നെന്്റെറ പരാക്രമം 23 

ടുരബ്ബുദ്ധേ, ബകനെന്നുള്ള രാക്ഷസപ്രവരന് ബലി 
എന്നണ്ണനവനേ നീ ഞാന് കാണാതേ കൊന്നതില്ലയോ?”' 24 
എന്നു ഭിമനൊടോയീട്ടു റെഞ്ഞിട്ടടനായവന് 
പെരുത്ത ശരവര്ഷത്തെച്ചചൊരി ഞ്ഞാനവന'ല് ദ്ൂതം. 25 

ടീമനാ രാക്ഷസന് പോരില്ക്കാണാതായപ്പെൊഠം മന്നവ! 

ആകാശം മൂടിനാന് മുററും മൊട്ടുഴ! ഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 2൫ 

ഭീമനെയ്യുമവന് പിന്നെ നിമേഷാല്ത്തേരി ലാണ്ടവന്,. 

മന്നി ലെത്തി ക്ഷുദ്രനവന് വാനിലും കേറിനാനുടന്. മ" 

ഉച്ചാവചസ്വരൂപങ്ങഠം കാണിച്ചു പലമാതിരി 

ചെറുതായ് വലുതായ്പ്പിന്നെ വായചു, കാര്പോലിരമ്പിയം 

ഉച്ചവാചോക്തി കളെയും പറഞ്ഞു ചുററുമങ്ങനെ ൧8 
വീണി താകാശത്ത്ല്നിന്നു ശരസംഘമസംഖ്യമേ 
കുണപം വേല് കത്തി ശൂലം പട്ടസം തോമരങ്ങളും 

ശതഘ”നി പരിഘം പിന്നെബ'ഭിണ്ഡിപാലങ്ങംം വെഞ്ടഴ0 

പാറ വാള ഗുളം പിന്നെയൃഷ്ടി വജ്കങ്ങളങ്ങനേ 
ആ രാക്ഷസന് ചൊരിഞ്ഞീടും ശ്ര്പവര്ഷം കഠോരമായ. 31 

പടത്തലഷ്ക്കുല് ഭിമന്െറ ഭടന്മാരെ, വധിച്ചുതേ 
അവന് പോരില്കക്കെന്നു ഭീമസേനന്നുള്ള ഗജങ്ങളെ, വി 

അശ്വങ്ങളേയും വളരെദൊലള കളെയും നൃപ! 
അവന്െറയമ്പേററു തേരില്നിന്നു വീണ രഥീന്ദ്രരും. ദ 

ചോരനീരും തേര്ച്ചൂഴ യുമാനനക്രവുമായഹോ 

കട ഹംസവുമായ“ച്ചേറായബ്ബാഹുനാഗങ്ങളുള്ളതായ* ടി: 

രക്ഷോഗണങ്ങഠം ചുഴലും പുഴ രക്ഷസ്സ്സൊഴുക്കിനാ $ 

നുപതേ, ചേദിപാഞ്ചാലസ്ര ഞജയന്മാരൊലിപ്പതായ”. യി 

ഗൃപതേ, പേടികൂടാമെയവന് പോരില്ച്ചരിക്കവലേ 
ആവന്റെറ വിക്രമം കണ്ടെ പാണ്ഡവന്മാര് നടുങ്ങിനാര്, € 

നിന്െറ സൈന്യങ്ങഠംക്കു പാരം പ്രഹ൪രഷമുളവായിതേ 
ക രാമാഞ്ചമഞ്ചുരഠറുണ്ടായ് വലുതാം വാദ്യഘോഷവും: ് 

” ന്റെ സൈനൃത്തിലാഗ് ഘോരദഘാഷം കേട്ടിട്ടപാണ്ഡമ..൯ 
൭ കെകൊട്ടല് കേട്ട പറമ്പിനെറ മട്ടിലൊട്ടും പൊറാതെയഠയ.”. 
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ചൊടിച്ചു കണ ചുവന്നിട്ടു ചുടും വന് തീ കണക്കിനെ 

ത്വാഷട്രാസ്്ര് ത്തെത്താന് തൊടുത്തു ത്വഷ്ടാവര്യട്ട മാരുതി. 99 

ഉടന് ശരസ ഹസ്രങ്ങാം തുടര്ന്നുണ്ടായിതെങ്ങുമേ 
ആശശൂരഘംകൊണ്ട നിന്െറ സൈനൃയത്തി ന്നേററമോട്ടമായ'. 

ആബ്ഭീമസേനന് വിട്ടീടമാ മഹാസ്ത്രം രണാങ്കണേ 
രക്ഷോമായ മുടിച്ചേററം മര്ദ്ദിച്ചൂ രാക്ഷസേന്ദ്രനെ. 4.1 

ആ രാക്ഷസന് ഭീമസേനന് പലപാടെയ്കതേല്ലയാല് 
ഭീമനെപ്പോരില് വിട്ടോടി ദ്രോണപ്പടയി ലേറിനാ൯. ടി 

ആ രാക്ഷസേന്ദ്രനെ മഹാത്മാവു വെന്നതില് മന്നവ! 

പാണ്ഡവന്മാര് ചുററുമേററം സിംഹനാദം മുഴക്കിനാര്, 48 

ബലമേറും മാരുതി യെപ്പൂജിച്ചു ഡൃഷ്ടരാമവര് 

പ്ര്രാദനെപ്പോരില് വെന്ന ശക്രനെസ്സരര് പോലവേ. 44 

109. അലംബുഷവധം 

അലംബുഷനും ഘടോല്ക്കചനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തില് ഇരുകൂട്ടരും പല 
തരം മായകഠം പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഘടദോല്ക്കചന് അലംബൂുഷനെ കൊലൂന്നു. 

സഞ്ജയന് പഞ്ഞു 

അലംബുഷന് പേടികൂടാതടരില് സഞ്ചരിക്കവേ 

ഘടോല്ക്കചന് ചെന്നിതുടനെയ'രൂ തീക്ഷ”ണശരങ്ങളെ. 

ആ രാക്ഷസതമ്രേഷ്ഷര് തമ്മി ലുണ്ടായീ ഭീഷണാരവം 
ശക്രശംബരരെപ്പോലെ പല മായകളാലഹോ! ി 

അലംബുഷന് ചൊടിപ്പെയ രൂ ഘടോല്ക്കചനെയപ്പൊഴേ 
രാക്ഷസത്തലവന്മാരാമവര്തമ്മിലെഴും രണം ൯ 

മുന് രാമരാവണരനണ്ണം പോലെയായത്തീ ര്ന്ന മന്നവ! 

ഹൈഡി ംബനങ്ങിരുപതു നാരാചത്താല് സ്പനാന്തരേ 4 
അലംബുഷന്്റെറമേലെയ തൂ സിംഹംപോലാര്ത്തിതേററവും.. 
യ്കദ്ധദര്മ്മദനായോരു ഹൈഡി ംബനെയലം ബുഷന് 

എയ്യെയ്യലറിയാകാശം വിങ്ങുംമാതിരി ഹൃഷ്ടനായ്. 

ര 

ആ രാക്ഷസേന്ദ്രരവ്വണ്ണം ചൊടിച്ചു ബലശാലികഠം 6 

ഭേദമെന്യേ പൊരുതി നാർ മായകൊണ്ട പരസ്സറരം. 
മായാശതങ്ങംം സൃഷ്ട് ച്ചു തമ്മില് മോഹം വളര്ത്തിയും ഴ് 
മായായുദ്ധവി ദഗ്ദ്ധന്മാര് രായായുദ്ധം നടത്തിനാര് 

ഏതേതു മായ യുദ്ധത്ത” ല് കാട്ടുന്നുണ്ടോ ഘടോല്ക്കചന്, 6 

ല് ത്വാഷ്ടാസ്ത്രം -ം ബ്രഹ്മാസ് ത്രം. 
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അതാതിനേ മായകൊെണ്ടു മുടിച്ചാനങ്ങലംബുഷ൯ 

മായായുദ്ധപ്രാഡനവനമ്മട്ട പൊരുതുംവിധ ി 

അലംബുഷാശരനില കണ്ട കോപിച്ചു പാണ്ഡവര്. 

ഉഴറേറാടവനെപ്പോരിലവര് ചുററും മഹാരഥര് 340) 

ചാടിച്ചു പാഞ്ഞണതഞ്ഞാരബ”ഭി മനാദികഠം മന്നവ! 

തേരക്കൂട്ടത്താല് കോട്ട കെട്ടീട്ടവനെപ്പിന്നെ മാരിഷ! 31 

അ്പയ്കാരാനയെച്ചുററും കൊള്ളി വെയ്ത്ും പ്രകാരമേ. 

അസ്ത്മായയി നാലസ്ര്വേഗം നിരത്തിയവര്ക്കവന് 142 

ആത്തേര്ക്കൂട്ടം വിട്ട കാട്ടുതീ വിട്ടാന കണക്കിനെ. 
ഇടി നാദം പോലലറും ഘോരം വില്പിട്ടലച്ചവ൯ 18 

ഭീമനേയിരുപത്തഞ്ചു ഘടോല്ക്കചനെയഞ്ചുമേ 

യയധിഷ്ണിരനെ മുന്നെയ് തൂ സഹദേവനെയേഴുമേ. 34 

എഴ “പത്തി മൂന്നു നകലന്തന്നെയാ ദ്രപദേയരെ 
അയ്യഞ്ച്യുമവ്പെയ്കതൃഗ്രമലറി ക്കൊണ്ടിതായവന്൯. 38 

ഒന്പതമ്പാബ ഭീ മനുമങ്ങഞ്ചനയ സഹദേവനും 

ആഏറുതാന് ധരമ്മസുതനുമെയ് രൂ രക്ഷസ്സി നെത്തദാ. 36 

അര്വ്വത്തിനാലു നകലന് മുമ്മൂന്നാ ദ്രരപദേയരും 
പൈഡിംബനാ രാക്ഷസനെയമ്പതമ്പെയ്കു സംഗരേ. 7 

വീണ്ടുമെയ്യാനെഴുപതും ബലവാനലറിടിനാ൯ 

അവന്െറയയച്ചനാദത്താല്പ്പ്ാര്ത്തട്ടൊക്ക വിറച്ചുപോയ 18 
ഴൃപതേ, പര്വ്വതജലാശയാരണ്യദ്രമത്തൊടും. 
ആ മഹാരഥരെല്ലാരും ചുററുമമ്പെയ്യൊരായവന് 39 

ഏതി രത്തെയ്യാനായ വരെയയ്യഞ്ചമുു കളാലുട൯.. 
ആ ക്രുദ്ധാശരനെപ്പേോംരില് പരം കോപിച്ചു രാക്ഷസന് 20 

ഹെഡാിംബന് ഭരതശ്രേപ്പു:, പിന്നെയേഴെയ്ക സായകം, 
ബലവാരൂക്കിലെയ്യോരാ രാക്ഷസേന്ദ്രന് മഹാബലന് ക 

ഒപാന്നു കെട്ടി ത്തേച്ചു മൂരച്ചയിട്ട ബ്വണങ്ങഠം തൂകി നാന്. 
മമൊട്ടേഴിഞ്ഞുള്ളാശ്ശുരങ്ങഠം കേറിപ്പോയ് രാക്ഷസേന്ദ്രനില് 24 
ഈക്കുള്ള ഹൃഷ്ട! സര്പ്പങ്ങഠം ഗിരിശൃംഗത്തിലാംവിധം. 
മറുമാപ്പാണ്ഡവരുടന് ചുററും തീക്ഷ്ണശരങ്ങളെ 9 

മഴ റേറാടെയ്കു ഹൈഡിംബനാഗഘടോല്ക്കചവീരനും. 

ജയം നട്ടുമാപ്പാണ്ഡുപുത്രരേറെറയുമായവന് കര് 

2 ത്തൃധരമ്മത്തിലാപ്പെട്ടു: കരത്തവ്യമറിയാതെയായ. 
ഭാ ന്നേ രമേ യുദ്ധശാണ്ഡന് ഭമപത്രന് മഹാബല൯ ല് 

ഈ ന ലഗ്ത്ുവനെക്കണ്ടു വധിപ്പാന് കരുതിടിനാ൯ 

ലി പുഷ്ടം സന്തോഷിച്ച. 2 മര്ത്ത്യധര്മ്മത്തിലാപ്പെട്ടു മരണഭീതി 

൧... ചൃുതു കൊണ്ടു. 



34 ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

രാക്ഷസേന്ദ്രനറെ തേരിന്നേറക്കേററുക്കേഠറമെട്ടത്തവ൯. 6 

ദഗദ്ധാദ്രികൂട'മൊത്തീടും ഭന്നാഞ്ജ ധചയാഭനെ? 
തേര് മാറിക്കേറി രോഷരധാത തളള് ടൈ ഡിംബനപ്പോഴേ. 

ഗരുഡന് പാമ്പിനെപ്പേലൈ വരേരില്നി നങ്ങയര്ത്തിനാന് 

ഉയര്ത്തീട്ടിരു കൈകൊണ്ടും വീണ്ടും ചുററിച്ചി തായവന്. 28 

പാറയി നേമേല് നി റകുടം പോലുടച്ചീടി നാനുടന് 

ബലലാഘവമാര്ന്നുള്ളോന് വിക്രമത്തി കവുള്ളവന് 9 

ടീമപുത്രന് ചെൊടില്ചിട്ട പട പേടിച്ചിടുംപടി. 

അംഗമൊക്കെപ്പൊട്ടിയസ്ഥി തകരന്നതി ഭയങ്കരം 0 

വീരന് ഘമടോരുക്കചന് കൊല കെച്ചത്തു സാലകടങ്കടന് 5. 
ആ രാക്ഷസന് ചത്തവാറേ സുമനസ്സകഠം പാണ്ഡവര 31 
സിംഹനാദങ്ങളാര്ത്തിട്ട പൂ. വീശിടിനാരടന്. 

നിന് ഭടന്മാര് കൊന്നുകണ്ടാശ്ശക്തനാം രാക്ഷസേന്ദ്രനെ 94 

അലംബുഷനെയമ്മട്ട തകര്ന്ന മല പോലവേ 

ശൂരന്മാരും പടകളം ഹാഹായെന്നാര്ത്തു ഭാരത! 93 
ആ നിശാചരനെക്കണ്ടു കാതൂുകംപുണ്ട കാണികഴം 
യദ്ദച്ഛുയാ മന്നില് വീണ ചൊവ്വയെപ്പോലെയപ്പെഠഴേ. ി 
ആ നിശാചരനെക്കൊന്നു ബലമേറും ഘടോല്ക്കചന്൯ 
വലനെക്കൊന്ന ശക്രന്മട്ടത്ൃച്ചമലറീടിനാ൯. 35 

പിതാക്കളും ബാന്ധവരും പുകഴാത്തിടടം 

ഘടോർല്ക്കചന് ദുഷ“കരവേല ചെയ്തവന് 
പഴുത്തു നിന്നീടടമലംബുഷാഭനാ-4 
മലംബൃഷന്തന്നെ വധിച്ചു ഹൃഷ്ടനായ്. 46 
പരം നിനാദം പൊരുങ്ങുതയര്ന്നുതേ 

ശരഘശംഖദ്ധനി യോടുകൂടവേ 

അതങ്ങ കേട്ടി ട്ടെതിരറയക്കുരുക്കളാര്-- 

ത്തിതെങ്ങുമമെത്തി ഭപഗനത്തിലാരവം. ഠ് 

1 10. യുധിഷ്ഠിരവാക്യം, 
ട്രോണനും യൃയൃയധാനനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം പെട്ടെന്നു പോര്്ക്കുളത്തി 

റ കരു മൂലയില് നിന്നു കൃഷ്ണനന്െറ പാഞ്ചജന്ൃയധ്വനി മുഴങ്ങുന്നതു കേഠംക്കു 

നനു. ഗാണ്ഡീവം നിഗശ്ശുബൂമാകുന്നു. ഇതു കണ്ട് ഉല്ക്കണ്ണിതനായിത്തീര്ന്ന 

ധര്മ്മപുത്രന് സാതൃകിയെ വളരെയൊക്കെ പ്രശംസിച്ച്” അര്ജ്ജുനരക്ഷ 
ഡ്ലായാ പാഞ്ഞു ചെല്ലാന് പറയുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

തട്ടത്തതെങ്ങനേ പോരില് ദ്രോണനെശ്ശിനിപുംഗവ൯$ 

ശരിയ്ക്കരോരതു സഞ്ജയ, മേ പെരുത്തുണ്ടിഹ കാരത്തുകം. 1 

1 ദഗര്ദ്ധാദ്രീ കൂടം... തീപിടിച്ചു കരിഞ്ഞ പര്വ്ൃതശിഖരം. 2 ഭന്നാജന 
ചിയാഭന് ം പൊട്ടിച്ചു അഞ്ജനക്കല്ലി ന്െറ സനി റമുള്ളവന്.  സാലകടങ്കടന്ംം 

അലംബൃഷന്. 4 അലംബുഷാഭന്... നീലക്കടനു പോലുള്ളവന്. 5 ശിനി 

പുംഗവന് സാതൃകി. 



[4 യധിഷ്യിരവാകയം ി 

പപഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

രാജാവേ, കോം മഹഠപ്രാജ്ഞ, രോമഹര്ഷണമാം രണം 

ട്ടദോണന്നു യൃയയധാനാദി പാണ്ഡവന്മാരൊടുള്ളതും. ര് 

യൂയയധാനന് പട മുടിക്കുന്നതായ'ക്കണ്ടു മാരിഷ! 

സത്ൃവീരന് സത്യകിയോടെതിര്ത്തു ദ്രോണര്താനുടന്. ലി 

മഹാരഥന് ദ്രോണരൂക്കിലെത്തുമ്പൊഴുതു സാത്ൃകി 
ക്ഷുദ്രകാഖ്യങ്ങളി രുപത്തഞ്ചു ബാണങ്ങഠം വിട്ടുതേ. ട് 
പോരില് വിക്രമിയാം ദ്രോണന്൯ കരുതിശ്ശിനിവീരനെ 

പൊ൯ന്കടക്കെട്ടുള്ള കൂര്ത്തുമൂര്ത്തഞ്ചവ്പെയ്തിതപ്പ്യൊഴേ. ൭ 

ശത്രുച്ചോര കുടിച്ചീടുമവ ചട്ട പിളര്ന്നുടന് 

നിലത്തെത്തീ നരപതേ, ചീററും പാമ്പുകഠം പോലവേ. 6 

ദീര്ഗ“ഘബാഹു ചൊടിച്ചേററമടിയേററാന പോലവേ, 
തീയൊത്ത നാരാചമെയ്താനമ്പതറഗ്ഗുരുമുഖ്യനെ. റ് 

പോരില് ദ്രോണന് സാതകിയെയ്തമ്പുകൊണ്ടതി സത്വരം 
കിണയ്യും സാത്ൃകിയെയയമെയ് രൂ പല ശരങ്ങളാല്. 8 
പരം ചൊടിച്ചു വില്പാളിവീരന് വീണ്ടും മഹാബലന് 
പീഡിപ്പിച്ചു സാത്വതനെ?" മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ളൊരമ്പിനാല്. 9 

പോരില്ബ്ഭാരദ്വാജനുടെയെയ് ത്തു കൊണ്ടോരു സാതൃകി 

ചെയ്യേണ്ടതെന്താണെന്നൊന്നുമറിയാതായി മന്നവ! 10 
വിഷണ്ണമുഖനായത്തീര്ന്നൂ യൃയയുധാനന് ധരാപതേ! 

പോരില്ത്തീക്ഷ“ണശരം തൂകും ദ്രോണനെപ്പാര്ത്തു കാണ്ക 

അവനെക്കണ്ട നിന്മക്കഠം ഭടന്മാരും ധരാപതേ! യാല് 

പ്രഹൃഷചിത്തരായ് വീണ്ടം സീ ംഹനാദം മുഴക്കി നാർ. 1 

ആ സിംഹനാദം കേട്ടിട്ടും മാധവാദ്നഃ കണ്ടുമേ 

യൃയധിഷ്യിരനൃപന് മുററം സൈനൃത്തോടോതി ഭാരത! 

* “ഇതാ വ്ൃഷ്ണിവരന് സതൃവിക്രമന് വീരസാത്ൃയകി 
പേരില് പീരഗ്രസ്ു3നായി രാഹുവാല്ബ്ഭഠനു പോലവേ. 1൭ 
പാമ്ത്തേള രിൻ, ചെല്ലുവിന്, നിങ്ങരം ശൈനേയന് പൊരുതു-- 

ധൃഷ്ടപ്യത് നദൂപദജനോടും ചൊല്ലീ ധരാധിപന്; (ന്നിടം. ലം 

ദ്രോണ നൊ നേര്ക്കു പാഞ്ഞേല്ലുകെത്തേ നില്പതു പാര്ഷത। 
കാണാനില്ല ദ്രോണരില്നിന്നിയുള്ളോര്ക്കുഗ്രമാം ഭയം? 30 

ഇതാ ധഡില്ലാളിയാം ദ്രോണന് പോരില്സ്റസ്റാത്യകിയായഹേധ 
കളി പ്പ. ചറടിട്ദേരു പക്ഷിയാല് പൈതല് പോലവേ: 17 

അണോട്ടെല്ചാവരും പോട്ടേ ഭീമസേനന് തുടങ്ങിയോര് 
നിസ്പോടെ പ്പം തന്നെ മുററും ശൈനേയത്തേര്ക്കടുത്തുതാന്. 19 

1 സാത്വതന്..ംസായ്യകി. 2 മാധവാര്ദ്ന..സാത്ൃകീ യേല്ക്കുനനപീഡ 

ട വരരഗ്രനൂന്വീരനാല് ഗ്രസിക്കപ്പെട്ടവന് . 



404 ടേയദ്രഥവധപര്വ്വം 

നിന്നെപ്പിന്തുടരുന്നുണ്ടു ഞാനും സൈന്യത്തൊടൊപ്പമേ 
വിടുര്ത്തു യമദംഷ്ട്ര്ത്ൂഠംപ്പെട്ട സാത്യകിയെ ദ്ൂതം.”" 
എന്നുരച്ചരചന് സര്വ്വസൈന്യത്തോടൊത്തു ഭാരത! 

പോരില് ദ്രോണന്െറ നേര്ക്കേററു യയയധാനനി മിത്തമായ് 

19 

.20 

അവിടെഗ'ഘോഷമായ് ദ്രേണനൊരുത്തനൊടെതിര്ക്കവേ 

പാണ്ഡവരക്കും സ്ൃഞ്ജയര്ക്കുമെങ്ങുമങ്ങഷ്ണൂ നന്മയാം. 

എതിര്ത്തവര് നരവ്യാ।ഘ, ഭാരദ്വാജരഥീന്ദ്രനെ 

മയില്കങ്കച്ചിറകെഴും തീക്ഷണബാണങ്ങഠം തൂകിീനാര്. 

ആ. വീരരെച്ചി രിച്ചേററുകൊണ്ടാന് ദ്രോണരുമപ്പെൊഴേ 

വന്നെത്തും പാന്ഥരേ വാരിപീഠാദ്യ*ത്താല് ക്കണക്കിനെ. 
വില്ലാളി ഭാരദ്ധാജന്െറ ശരത്താല്ത്തഹൃരായവര് 

ആതി ഥേയഗൃഹം പുക്കോരതിഥിപ്പടി മന്നവ! 

ഭാരദ്വാജനെ നോക്കാനുമായതില്പവരാരുമേ 
ദിനമദ്ധൃഗനാം സൂരൃന്തന്നെയെന്നവിധം പ്രഭോ! 

ആ വില്ലാളികളേയെല്പാം ദ്രോണന് ശ്ര്രധരോത്തമന് 
ശരങ്ങളാല്ത്തപിപ്പിച്ചൂ രശ്മിമാന് ഭാനു പോലവേ. 

വധിക്കപ്പട്ടിടം പാണ്ഡുസ്യ ഞ്ജയന്മാര് മഹീപതേ! 
ചേററില്പ്പണ്ടാനകഠം കണക്കെങ്ങും കണ്ടീല രക്ഷയെ. 

കാണായീ ദ്രോണനുടയ പറന്നെത്തിടുമമ്പുകഴം 

തപിപ്പിച്ചെങ്ങുമെത്തുന്ന സൂരൃരശ്മികഠം പോലവേ. 

ഇരുപത്തഞ്ചു പാഞ്ചാലന്മാരെ ദ്രോണൻ വധിച്ചുതേ 
ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള തേരാളി വീരരെ. 
പാണ്ഡുസൈന്യത്തിലും മുററും പാഞ്ചാലപ്പടയിങ്കലും 

വന്പന്മാരെക്കൊന്നുകൊണ്ടു കാണായീ ദ്രോണവീരനെ. 
ആലു കേകയരെക്കൊമ്സ ചുഡുമോടിച്ചുവിട്ടുടന് 

വാ തുറന്നന്തകമ്മട്ടില് ദ്രോണൻ നിന്നിതു മന്നവ! 
പാഞ്ചാലസ്യഞ്ജയന്മാരെ മത്സൃകേകയരേയുമേ 
ദ്രോണൻ വെന്നു മഹാബാഹു നറുമായിരവും ശരി. 

ദ്രോണന്െറയമ്പേല്ലുധവര്ക്കുണ്ടായീ പാരമാരവം 
കാട്ടുതീ പതറും കാട്ടുടന്തുക്കയംക്കു സമാനമേ, 

നൃപതേ, ചൊല്ലിനാര് ദേവഗന്ധര്വ്വന്മാര് പിതൃക്കളം 
ഇതാ പായുന്നു പാഞ്ചാലപാണ്ഡവന്മാര് സസൈന്യരായ്. 
പോരില് ദ്രോണൻ സോമകരെയവ്ൃവണ്ണം കൊലച്െയ്യവേ 

എ തിര്ത്തു ചെന്നതില്പാരുമെയ്യീലാ പിന്നെയാരുമേ. 
അവ്വണ്ണം ഘോരമാം വീരവരനാശം നടക്കവേ 

കേട്ടുചെൊണ്ടാനുടന് പാര്ത്ഥന് പാഞ്ചജന്യമഹാദ്ധവനി 

21 

കക 

23 

൭. 

4൧ 

൫6 

277 

ക്ര 

89 

30 

31 

9. 

93 

യ്ക 

95 

86 

വാരി പീഠാദ്യം കാലു കഴുകാനുള്ള വെള്ളം, ഇരിക്കാനുള്ള ആസനം 
മുതലായതു“. 



യുധിഷ്യിരവാക്ൃയം 285 

വാസുദേവന് വിളിക്കുന്ന ശംഖു ശബ” ദിപ്പതേററവും. 
സിന്ധൃരാജന്െറ രക്ഷക്കാര് വീരന്മാര് പൊരുതുമ്പൊഴേ, 27 

വിജയന് രഥം പാര്ത്തു ധാര്ത്തരാഷ് ട്രരുമാര്ക്കവേ, 
ഹാണ്ഡി വത്തിന്െറയാഗ്ഘോഷമെങ്ങും കേഴംക്കാതെയായ 

കശ്മലപ്പെട്ട രാജാവു ചിന്ത ചെയ്തിതു പാണ്ഡവന്. രില് 

ക്ഷേമമല്പാ ദുഡം പാര്ത്ഥന്നാര്ക്കുന്നു ശംഖരാജനും 0 

കു ശക്കളം ഹൃഷ്ടരായിട്ടലറുന്നുണ്ടു വീണ്ടമേ. 

എന്നു ചിന്തിച്ചു പൊരുതും വ്യാകുലപ്പെട്ടെഠരുള്ളൊടും 40 

അജാതശത്രു കരന്തയന് സാത്വതനതന്നൊടോതിനാന് 

വാക്കേററമി ടറി ക്കൊണ്ടു വീണ്ടും വ്യാമോഹമാണ്ടഹോ 431 

മേലാല് വേണ്ടതു നോക്കാനായ” ശിനിപുംഗവനോട്ടന്,. 

ജധിഷരന് പറഞ്ഞു 

പണ്ടേ സത്തുക്കഠം കണ്ടുള്ള ധര്മ്മം ശൈധനയ, ശാശ്വതം 

ആപത്തി കല്ഡ്സുഹൃല്ക്ക തൃമതിന്നോ കാലമിപ്പൊഴാം. കമ 

എല്ലാ യോധരിലും പാരത്തു നോക്കീട്ട ശിനി പുംഗവ! 

സാതൃകേ, ഞാന് കാണ്മതില്പാ നിന്നെക്കാളം സുഹൃത്തിനെ 43 

നിത്യം പ്രീതികലര്ന്നുള്ളോന് നിത്യം പിന്തുണ നില്ലപവന് 
ആരു ,ണ്ടവനെയാപത്തി ല്ത്തുണതഷ്ക്കാക്കുക മന്മതം. ക 
കേശവന് പാണ്ഡവന്മാര്ക്കിങ്ങേതുമാതിരിയാശ്രയം 
അമ്മാതിരാക്കു വാര്ഷ്ക്രേയ, നീയും കൃഷ്ണപരാക്രമന്. 45 

നിന്നില്ബ'ഭാരം ചുമത്തുന്നേനതു നീ താങ്ങിടേണമേ 
നി തൃ മാമെന്നഭി പ്രായം പാഴിലാക്കായ“കവേണമേ. 40 

ടാതാവായിസ്സഖാവായിഗ്ഗുരുവാമ൪ജ് ജുനന്നു നീ 
പോരാല്ക്കഷ്ടപ്പാടിലൊന്നു സഹായിക്കൂ നരർഷഭ! 7 

നീയോ സയ്യവ്രതന് ശൂരന് മിത്തങ്ങഠംക്കഭയ പ്രദന് 
പാരില്ക്കര്മ്മങ്ങളെക്കൊണ്ട സത്ൃവാക്കായ* പുകഴ”ന്നവന്. 
മിത്രാര്ത്ഥമായ”പ്പോരില്യിര് പോക്കിക്കൊള്ളന്നൊരുത്തനും 
വിപ്രര്ക്കു ഭൂമി നല്കീടുന്നവനും തുല്യനാണെടോ. 9 
പല രാജാക്കളും വാനു പുക്കെന്നായക്കേട്ടിരിപ്പ ഞാന് 

ബ്ബാഹ “മണര്ക്കീബ്ഭൂമിയൊക്ക വിധിപോലെ കൊടുത്ത 
ധര്മ്മാത്മാവേ, നിന്നൊടിതു തൊഴുതുംകൊണ്ടിരക്കുവന് [൨൪. 
ഭദാനതുല്യമോ മെച്ചതായിട്ടോ ഫലമാം വിഭോ! ൭1 

ഒന്നാമന് കണ്ണനുണ്ടെന്നും മിത്രങ്ങാംക്കഭയങ്കരന് 
പോരില് പ്രാണന് പോക്കി നില്ലൂ രണ്ടാമന്സാത്ൃകേ, ഭവാന്. 
പോരില് പേര്കേോഠക്കുവാന് നോക്കി വിക്രമിക്കുന്ന വീരനോ 
ഹരന് തന്നെത്തുണയ്രേണം മററു നാടരിതില്പ്പെടാ. 3 
ഇമ്മട്ടു സംശയപ്പെട്ടു നി ളൃന്ന വിജയന്നിഹ 



86 ജയ്ദ്രഥവധപര്വ്വം 

രക്ഷയ്ക്കു പോരില് നീയല്ലാതില്പാ മാധവ, മറെറാരാഴയം. 54 

നി ഒ ൪റ കര്മ്മം നൂവവട്ടം ശ്രാഘിച്ചും കൊണ്ട പാണ്ഡവന് 

എനക്കു ഹര്ഷമുണ്ടാക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പുകഴത്തിനാന്. 55 

ലഘുഹസ്ുന് ചിത്രയോധി പരം ക്ഷി പ്രപരാക്രമന് 

സര്വ്വാസ്രുജഞന് മഹാപ്രാജ്ഞന് ശൂര൯ പോരില് മയ ഞ്ടിടാ.൭6 

മഹാസ്കന്ധന് മഫാബാഹു മഹോരസ്കന് മഹാഹനു 

മഹാബലന് മഹാവീര്ൃയന് മഹാത്മാവാ മഹാരഥന്. "7 

എന്റെറ ശിഷ്യന് തോഴനിവന്നീ ഞാനിഷ്ടനെനിക്കവന് 

എന് തൂണഷയ്ക്കേററു ശൈനേയന് കുരുക്കളെ മുടിച്ചിടം 9൭8 

നമുക്കു : വണ്ടി രാജേന്ദ്ര, കണ്ണന് സന്നദ്ധനായ വരാം 

രാമന് പ്രാദ്യമനിയും പിന്നെ പ്രദ്യമ“നരഥിവീരനും. 9 

ഗദനും സാരണനുമാ വൃഷ്ണ്രിമാരെ ത്തു സാംബനും 

പെരുംപടത്തലയിലായ് സഹായ പ്പാന് മഹീപതേ! 6 

എന്നാലും ഞാന് സത്ൃവി ര്യം ശൈനേയനരമുഖ്യനെ. 

സ ഹായിപ്പാന് നിയോഗി ക്കുമവന്നു കിടയില്ലൊരായം. 61 

എന്നുണ്ണൂീ, ചൊല്ലിനാൻ ദ്വൈതവനത്തെന്നോടു ഫല്ഗുനന് 

നീയില്പാത്തപ്പെൊഠം നിന് തത്ഥൃഗുണം സഭയില് വാഴു്ത്തു 

അവന്റെറയാീ നിശ്ചയം നീപാഴിലാക്കായ്ക വേണമേ [വോന് 

ധനഞ്ജയന്െറ വാര്ഷ്ക്റേയ, ഭീമസേനന്െറയും ശരി. 64 

തീര്ത്ഥയാത്രയില് ഞാനന്നാ ദ്വാരകങ്ത്തെത്തിയപ്പൊഴേ 

അവിദെപഫല്ഗുനനാില് നിന് കൂറ കണ്ടീടിനേ൯ പരം. 

ആസ്സഹൃദ . ഞാന് ശൈനേയ, കണ്ടീലാ മറെറാരാളിലും 

കഷൂപ്പെടം ഞങ്ങളെ നീ ഭജിച്ചീടം പ്രകാരമേ. 62 

ആഭിജാതൃക്കൂറുകളാല്ത്തന് വേഴ്യഷ്ണും പഠിപ്പിനും 

വീരൃത്തിന്നും മിത്രതയഷ്ക്കും കലത്തിന്നു, മധുൂദ്വഹ! ഠെ 

സതൃത്തിന്നും മഹാബാഹോ, കനി വിന്നുമതേവിധം 

ശക്കോരു കര്മ്മം വില്പറളിവിര, നീ ചെയ്ത് ടേണമേ. 67 

ദ്രോണന് ചട്ട ധരിപ്പിച്ചോനൂക്കിരീപ്പോയീ സുയേറധന൯ 
മുന്പേ ചെന്നിട്ടുമുണ്ടങ്ങാക്കുരുക്കളില് മഹാരഥര്, 68 

കേഴംപ്പു വിജയനെപ്പററിപ്പെരുതായോരു നിസ്വനം 
എന്നാല് ശ്രൈനയ, റേ/ഗത്തിലെ ന്നു ചൊല്ലുക മാനദ! 69 
ഭീമനും പടയോടൊത്തെ കൂടിച്ചേരന്സള്ള ഞങ്ങളും 

ദ്രാണനെത്തടയാം നി ന്നോടേറെറതിര്ക്കുന്നമാകിലോ. 70 

കാണ്ക ശൈനേയ, സൈന്യങ്ങഠം പോരിലോടുന്നതെങ്ങുമേ 

പോരില്ഗ്ഘോരാരവവുമീക്കുരുപ്പട പിളര്പ്പതും. 71 
കൊടുങ്കാറേറററു വാവുന്നാഠം കടല് ചിന്നിച്ചിടുംപടി 

ധാര്ത്തരാഷ”ടബലം താത, പാര്ത്ഥന് ചിന്നിച്ചു വിട്ടിതാ, 72 
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ഓടം തേര്കളമാഠം ക്ഓാരുമശവജാലവുമായഹോ 

പൊടി പാററിക്കൊണ്ടു കുരുപ്പുടയു ണ്ടിളകന്നിതാ. 1) 

കൂററരാം സിന്ധൃസരവീരര് നഖരപ്രാസയോധികം 

ശൂരന്മാര് ചുഴലുംമട്ടാണര്ജ്ജുന൯ പരമദനന് 4 

അസംബാധം ബലം പററാ ജയദ്രഥനെ വെല്ലുവാന് 

ഇവരേ സൈസ്ധവന്നായി പ്രാണന് പോക്കി മുതിര്ന്നവര്. 75 
വേലുമ്പു വന് കൊടി പെരുത്താനയശ്വങ്ങളൊത്തഹോ 

നോക്കുകീദ്ധാരത്തരാഷ “ടെറ ബലാമേററം ദുരാസദം. 76 

കേയക്കൂ ദുന്ദുഭി ഘോഷത്തെശ്ശുംഖശബ”ദങ്ങളേയുമേ 

സിം ഹനാദഭങ്ങളേയും വന് തേരുരുഠംദ്ധവനി യേയുമേ. [7 

ഹജാരവത്തെയും കോംക്കുകേറെക്കാലാളിരമ്പലും 

കേഴംക്കൂ ഭൂമി കലുക്കിക്കൊ ണ്ടോദീടും സാദിഘോഷവും. 78 

സൈന്ധവപ്പട മുന്ഭാഗം പിന്ഭാഗം ദ്രോണസൈന്യവും 

പീഡി പ്പിക്കും നരവ്യഘ, വായ്ക്കുകൊണ്ടിന്ദ്രനേയുമേ. 79 

അതിര് വിട്ടാപ്പടയിലാണ്ടയിര്വിട്ടെന്നുമായ” വരാം 
അവന് പോരില്ച്ചാകി ലെയ്മട്ടള്ളോന് ജീവിച്ചിരിക്കുമോ? 80 

ഏതായാലും കുഴങ്ങി ഞാന് ഭവാന് ജിവിച്ചിരാക്കവേ 
ശ്ാമന് യവാവായ ഗുഡാകേശന്സുന്ദരപാണ്ഡവന് 81 

ലഘ്വന്രുനാം ചിത്രയോധി ഭാരതപ്പട കേറിന്റന് 
പുലര്ച്ച മഹാബാഹു പകലേം കഴിയാറുമായ. 82 

വാര് ഷ്യ, ജീവിക്കുന്നുണ്ടേറ ഇല്ലയോ അറിവീല ഞാന് 

കുരുക്കളടെയാസ്സ്ൈന്യം കടല് പാലെ പരന്നതാം. 83 
ഒരാഠം തനിച്ചു ബീഭത്സു പെരും പോരില് മഹാളജന് 

വാനവര്ക്കും ദുസ്പൃഹമാം ഭാരതപ്പട കേറിനാന്. 4 

എനിക്കു ഖുദ്ധത്തി ന്നി പ്പോ: ബധിരത ലേശവും 

ദ്രണനും പോരിലുക്കിട്ട പ" ഡിപ്പിക്കന്നിതെന്ബലം. 89 
നീ കണ്ടല്ലോ മഹാബാഹോ, പിപ്രന് ചുററുന്നമാതിരി 

ഒന്നിച്ചു വന്ന കാര്ൃങ്ങഠംക്കൊക്കയും നീ വിചക്ഷണന്. 96 

ഉടന് പെടും ഫലം കൂടുമ്പടി ചെയുക മാനദ! 
എല്ലാക്കാരൃത്തിലുംവെച്ചു മഹത്താം കാരൃമെന്മതം 87 
പോരിലര്ജ'ജുനനെക്കാത്തുകൊള്ളകെന്നുള്ളതൊന്നു താന്. 

ഇല്പാ വിശ്വേശ്വരന് വാസുദേവനെപ്പററിയല്പല് മേ; 88 

പോരിലായവനോ താത, മുപ്പാരൊന്നിച്ചെതിര്ക്കിലും 

െെല്വാന് പോരും നരവ്യാ॥ഘന് ഞാന് ചൊല്ുന്നതു സത്ൃയഭാം 

പിന്നെയെതന്തോ ബലം കെട ധാര്ത്തരാഷ'ടന്െറയീബ്ബലം* 
അര്ജ്ജുനന് പോരില് വാർഷ്ണേയ ,പലരേററാര്ത്തി ചേര്ത്തപന് 

പാരില് പ്രാണന് കളഞ്ഞേക്കാമതില് മോഹിച്ചിടുന്നു ഞ ൯. 
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അവദ്റെറ വഴി നീ ചെല്ലൂ നിന്മട്ടാര് ചെന്നിടുംപടി. 91 
അമ്മട്ടള്ളാനീ നി ലയി ലെന്മട്ടള്ളേഠനയച്ചവന്. 
വൃഷ്ണി പ്രവീരരി ല്പ്പ്യോരിലിരുപേര് പോല് 2ഹാരഥര് 92 
പ്രദ്യമ്നനും മഹാബാഫഹു നീയും സാത്വത, വിശ്രുര ൯. 
നാരായ.ണാഭനന്രൂത്തി ലൃക്കില്സ്സങക്കർഷണോപമ൯ 93 
വീ ര്ൃത്തി ലോ നരവ്യാ(ഘ, നീ ധനഞ്ജയതുല്യനാം. 
ഭീഷമദ്രോണന്മാര്കളില്ം മേലേ യുദ്ധവിദഗ'ദ്ധനായ * 94 

പുരുഷവ്യാ।ഘനാം നിന്നെപ്പാരില് വാഴ്ത്തുന്നു സജ്ജനം. 

അസാദ്ധ്യം സാത്ൃകിക്കൊന്നും പാരിലില്ലെന്നു മാധവി 99 
എന്നാല് നിന്നോട ചൊല്ലീടന്നതു ചെയ്യൂ മഹാബല! 

സംഭാവന ജഗത്തി ന്െറയെന്േറയും ഫല്ഗുനന്െറയും 96 

മഹാബാഹോ, നീ മറിച്ചപൊന്നാക്കിത്തീ ര്ക്കായ“ക വേണമേ. 

പ്രിയപ്രാണന് പോരില് വിട്ടം വീരമട്ടില്ച്ചരിക്ക നീ 97 
ശൈനേയ, പോരില്ദ്ദാശാര്ഹര് രക്ഷിക്കാറില്പ ജീവനെ. 
പൊരുതീടായ“ക നില്ല്ായ്ക പോരില്പ്പിന്നാക്കമോട്ടവും 98 

അസല്ബ്്ഭീരുക്കഠംതന്മാര്ഗ്ഗമിതു ദാശാരഹരേററിടാ. 
നിനക്കര്ജജുനനാചാര്യന് ധര്മ്മിഘ്യന് ശിനിപുംഗവ! 99 
കണ്ണന് നിനക്കും ഗുരുവാം ധീമാനാമര്ജ്ജുനന്നുമേ. 
ഈ രണ്ടു കാരണം കൊണ്ടും നിന്നോടോതിയതാണ ഞാന് 109 

എന് വാക്കു തള്ളൊലാ നിന്െറ ഗരരുവിന് ഗുരുവാണു ഞാന്. 
വാനുദേവന്െറയെന്േറയുമര്ജ്ജുനന്േറയുമേ മതം 101 

സത്യമാമി തു ഞാന് ചൊന്നേന് ചെല്ലുകര്ജ്ജുനനുള്ളിടം. 
എന്െറയീ വാക്കു കരുതിക്കൊണ്ടു സതൃപരാക്രമ! 102 

ദുഷ്ൂനാം ധാര്ത്തരാഷ്ട്ന്െറയീ ഡെസ്സ്റൈന്യത്തില്ക്കടക്ക നീ. 
മുറഷ്കണ്കു ചെന്നു കേറീട്ട മഹാരഥരൊടേററു നീ 

തനിക്കു തക്ക കര്മ്മത്തെപ്പോരില്സ്സാത്വത, കറട്ടെടേ. 103 

111. യധിഷ'ഠിരവാക്യം 

ധര്മ്മപുത്രരെ രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല തന്നെ ഏല്ലിച്ചിട്ടാണു” അര്ജ്ജു 
നന് പേര്േക്കളത്തി ലേക്കു പോയിട്ടുള്ളതെന്നും, താന് ഒരിക്കലും ആ ചുമതല 
വിട്ടൊഴിയറന് ഭാവമംല്ലെന്നും സാത്ൃകി ധര്മ്മപുത്രരോട പറയുന്നു. ഭീമ 

സേനധ്യൃഷ്ടദൃയമ്നാദികഠം തണ്നെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളമെന്നും അതു വിചാരിച്ചു 

പോകാതിരിക്കരുതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ട ധര്മ്മപുത്രന് വീണും സാതൃകി 

യെ പാര്ത്ഥന്തികത്തി ലേക്കു പോകാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. 

൩ഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പ്രീതി ചേര്ന്നും ഹൃദ്യമായും മധുരാക്ഷരമായിയ്യം 

കാചത്തിനൊത്തതായ'ച്ചിത്രം സ്യയമായ്ച്ചെൊന്ന ഭാഷിതം 3 
18 



യൃധിഷരവാകൃം ക 

ധര്മ്മപുത്രന്െറയാ വാക്കു കേട്ടിട്ട ശിനി പുംഗവന് 

ഖുധിഷ്യി രനൊടായച്ചൊല്ലീ ഭരതശ്രേഷ്യ, സാതൃകി. കൂ 

അത്ത്യേകി പറഞ്ഞു. 

ഭവാനരുളിടും വാക്കിതൊക്കയും കേട്ടിതചൃത! 
ഫല്ഗനാര്ത്ഥം ന്യായമൊത്ത ചിത്രവാക്കു യശസ്ക്രം. 8 

ഈ നേരത്തെന് നിലക്കാര്ക്കു സമ്മതം നോക്കിടടംപടി 

കല്പിക്കപവേണം രാജേന്ദ്ര, പാർത്ഥനോടൊപ്പമെന്നൊടും. 4 
പാര്ത്ഥകാര്ൃത്തില് ഞാന് പ്രാണന് രക്ഷിക്കുന്നില്ലൊരിക്കലും 
നീ കല്ലിച്ചാല്ലി ന്നെയെന്തു വന്പോരില്ച്ചെയ് കയില്ല ഞാന്? 

ദേധാസുരമനുഷ്യാഡ്ധ്യ ത്രൈലോകൃത്തോടെതിര്ക്കുവന് 

നീ കല്ലിച്ചാല്പിന്നെയെന്തീ ദുര്ബ്ബലപ്പടയായ് നൃപ! 6 

ദഒുര്യോധനബലത്തോട മുററുമിപ്പോളെതിര്ക്കുവേന് 

ജയിക്കുവാന് പോര്ക്കളത്തില് സത്യം ചൊല്ലുന്നു മന്നവ! 77 

കശലം ഞാന് കശലിയാം പാര്ത്ഥനായ'ച്ചെന്നു ചേര്ന്നു൦ന് 
ജയ ദ്രഥവധത്തിന്നുശേഷം നിന് മുന്നി ലെത്തുവന്. 8 

ഏല്ലാം ചൊല്ലേണമല്ലോ ഞാനവിടത്തോട$ മന്നവ! 

വാസുദേവനറൊയ്യം ധീമാനര്ജ്ജുനനേറയുമാ മൊഴി. 9 

അര്ജജുനന് ദ്ൃഡമായ"വീണ്ടം മററിച്ചേല്ലിച്ചൊരാള ഞാന് 
സൈന്യങ്ങഠംക്കൊക്കയും മദ്ധ്യേ കേശവന് കേട്ടനില്യവേ. 10 
* “ ഇന്നു മാധവ, തെറെറന്നേ കാത്തുകൊഠംക നരേന്ദ്രനെ 
ആര്ൃബുദ്ധിയൊടും പോരില്ജ്ജയദ്രഥവധംവരെ. 11 

നിങ്കലോ ഞാന് മഹാബാഹോ, വീരനാം കാര്ഷ്ണ്ടിയിങ്കലോ 

ഏല്ലപിച്ചരചനെസ്റ്റേന്ധവാന്തം പോകുമസംശയം. 12 

അറിവീലേ ഭവാന് പോരില് ദ്രോണനെക്കാരവന്നുടെ 

സമ്മതം പാര്ത്തവന് സത്യം ചെയ്തിരിപ്പള്ളതും പ്രഭോ! 13 

ധര്മ്മജഗ്രഹണത്താിന്നായ് ബ“ഭാരദ്വാജ൯ മുതിരന്നിടും 
യൃധിഫ്യി രഗ്രഹത്തിന്നു പോരിലാ ദ്രോണര് പോരുമേ. 14 

ഇമ്മട്ട നിടംലീദ്ധര്മ്മരാജരാജനെ വെച്ചു ഞാന് 
ജയ്ദ്രഥവധത്തിന്നു ഗമിച്ചീടന്നതാണെടോ. 15 

അയദ്രഥനെ ഞാന് കൊന്നിട്ടെത്തുവേനാശു മാധവ! 

ചോരി ര്ദ്ധര്മ്മജനെ ദ്രോണര് പിടികൂടാതിരിക്കുകില്. 16 
ഭാരദ്വാജന് നൃപതിയെപ്പിടിച്ചീടകില് മാധവ! 
ഉണ്ടാവി ല്ലാ സൈന്ധപന്്െറ വധ, മത്ര്ക്കു മാഴ”കുവേന്. 17 

അമ്മട്ട പാണ്ഡവന് സത്യവാദി രാജാവു പോവുകില് 

നനകുക്കു വീണ്ടുമേ കാട്ടിലേക്കു പോകേണ്ട മായ് വരും. 18 

എന്നാലീയെന്െറ പിജയം വെറുതേതന്നെയായ് വരും 

പോരില്ദ്ധര്മ്മജനേ ദ്രോണര് ചൊടിച്ചേററു പിടിക്കുകില്. 19 



ക90 ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

മഹാബാഹോ, നീയെനിക്കൊരിഷുത്തിന്നയി മാധവ! 
ജയത്തിന്നും യശസ്സ്സിന്നും പോരില്പ്പാലിക്ക ഭൂപനെ. "" ക. 

ആ ബഭവാനെസ്സവ്യസാചിയെന്നിലേല്ലിച്ചിരിക്കയാം 

ഭാരദ്വാജങ്കല്നിന്നെന്നും ഭയം കാണുകയാല് പ്രഭോ! ക 

ആയ്വന്നു മഹാബാഹോ പോരില്ക്കാണ്ടീല നിത്യവും 

രുക്മിണീപുത്രനല്പാതെയെതിരാളിയെ ഞാന് പ്രഭോ! 23 
കാണുന്നിതെന്നെയയും പോരില്ദ്ധീമാന് ദ്രോണന്നെതിര്ക്കു 

ഞാനാസ്സുംഭാവനയുമിങ്ങാചാര്യന് ചൊന്ന വാക്കുമേ വാന് 
കൈയുക്കുള്ളവനാചാരൃയന് പൊട്ടാത്തച്ചട്ടയിട്ടവന് ൪. 

അറിഞ്ഞ പോരില് ക്രീഡിക്കും പക്ഷി യാല്ക്കുട്ടി പോലവേ 

ഇങ്ങുണ്ടാക്കാര്ഷ്ണ്കി വില്യാളി മകരദ്ധവജനെങ്കിലോ 25 

അവങ്കല് നിന്നെയേല്ലിപ്പേന് പാലിക്കും പാരത്ഥമട്ടവന്. 

അങ്ങാത്മരക്ഷ നോക്കേണം ഞാന് പോയാലറരു രക്ഷയാം? 96 

ഞാന് പാഠണ്ഡവാന്തികം പോയാല് ദ്രോണനോടാരെതിര് 

അങ്ങയ്ക്കുര്ജ ജൂനനെപ്പററിബ്ഭയം വേണ്ടാ നരേശ്വര! ത്തിടും? 

ഭാരമേററു തളര്ന്നീടില്ലാ മഹാഭജനൊട്ടുമേ. 

സാവീരകപ്പടകളം സിന്ധുപാരവവീരരും 28 
പടക്കരും തെക്കുരുമാ മററു തരാളിവീരരും 

കര്ണ്ണന് മുന്പിട്ട പേര് ചൊന്ന വന്മഹാരഥരും നൃപ! 29 

പതി നാറാലൊരംശത്തിന്നാകാ ക്രുദ്ധാര്ജ”ജൂനന്നിവര്. 
ഒരുങ്ങിബഭൂമിയൊക്കേയും സുരസുരനരാന്ധിതം 30 

രക്ഷോഗണത്തൊടും കിന്നരോരഗാഘത്തൊടും നൃപ! 

ചരാചരങ്ങളൊട്ടക്കും പോരാ പാര്ത്ഥന്നു പോരിടാന്. 31 

ഇതറിഞ്ഞു വിഭോ, പോക്കു പാര്ത്ഥകാരൃത്തി ലീ ബ”ഭയം 
വില്പാളിവീരരാം കൃഷ്ണര് സത്യവിക്രമരുള്ളിടം 32 

കര്മ്മ വ്യാപത്തൊരുവിധത്തിലുമുണ്ടായിടാ ദ്ൂഡം. 

ദൈവം യോഗം കൃതാസ്ത്രുത്വം പോരിലുള്ളോരു വാശിയം 38 

കൃതജ്ഞത്വം കരുണയും നിന് തമ്പിക്കുള്ളതോര്ക്ക നീ, 

ഞാനൊഴിച്ചര്ജതൂനനെഴും ദിക്കിലേക്കു ഗമിക്കുകില് 834. 

പോരില് ദ്രോണന്െറ ചിത്ര സ്രൂപ്രരഡ്ധി ചിന്തിക്ക മന്നവ! 

ആചാര്യനേററവും നിന്നെപ്പിടിപ്പംന് നോക്കിടും നൃപ! 36 

സത്യമാക്കി സ്വശപഥം കാക്കുമാറയി ഭാരത! 

രക്ഷചെയ “ക തനിക്കിങ്ങ ഞാന് പോയാല്ക്കാപ്പതാരുവാന്? 

ആരെ ഞാന് വിശാസിച്ചിട്ട പാര്ത്ഥപാര്ദശ്വം ഗമിക്കുവന്? 
ഒരാളി ലങ്ങെയേല്ലിച്ചുകൊടുത്തീടാതെകണ്ടു ഞാന് [ 

എങ്ങും പോകില്ല കരവ്ൃം, സത്യമാണിപ്പറഞ്ഞതും 



സാതൃകി പ്രവേശം 9 

പലപാടിതു ചിന്തിച്ചു ബുദ്ധിയാല്ബ്ബുദ്ധി മത്തമ! 
ശ്രയസ്സ ബുദ്ധിയാല്ക്കണ്ടിട്ടെന്നെശ്ശാസിക്ക മന്നവ! 38 

നൂ യിരന് പറഞ്ഞു 

ഛരിയാണു മഹാബാഹോ, നീ ചൊല്ലുന്നതു മാധവ! 

എന്നുള്ള തെളിയുന്നില്ല പാര്ത്ഥനെപ്പററി മാരിഷ! 39 
ഏെറ രക്ഷക്കു ഞാനേററം പ്രയത്നം ചെയ്തുകെറള്ളവന് 
സമ്മതപ്പുടി നീ പോക ധനഞ്ജയനെഴുന്നിടം. 0 
ഏന്നെ രക്ഷിക്കയും പിന്നെപ്പാര്ത്ഥപാര്ശ്വം ഗമിക്കയും 

ബൃുദ്ധികെഠഴണ്ടോര്ത്തിട്ടെനിക്കു രുചിപ്പതു ഗമിക്കയാം. ൭1 
ന്യരജജുനനെഴുന്നേടം ഗമിപ്പതിനൊരുങ്ങെടോ 
ഏന്റെ സംരക്ഷണം ഭീമന് ചെയ്തുകൊള്ളം മഹാബലന്,. കമ 
സസോദരൃയന് പാര്ഷതനും ബലമേറും ക്ഷിതീശരും 
പാഞ്ചാലീ പുത്രരും താത, കാക്കും സംശയമില്പിതില്. 43 
കേകയബ-ഭ്രാതാക്കളൈവര് ഘടോല്ക്കചനി ശാട*നും 
ചിരാടനും ദ്ൂരപദനും വന് തേരാളി ശിഖണ്ഡിയയം 44 

കുന്തി ഭോജനുമൂക്കേറും ധൃഷ്ടകേതുവുമങ്ങനേ 
സഹദേവന് നകലരനും പാഞ്ചാലരിഹ സ്യഞ്ജയര്. ലി] 
ഇവര സശ്രദ്ധരായഷ്ക്കാത്തുകൊള്ളമില്ലൊരു സംശയം. 

ദ്ദോണനും പടയോടൊന്നിച്ചടരില് കൃതവര്മ്മനും 86 
അടുക്കാന് മതിയാവില്ലാ ധര്ഷിക്കി ല്ലെന്നെയൊട്ടുമേ. 

ചൊടിച്ചാ ദ്രോണനെപ്പോരില് ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് പരന്തപന് 4 
ചിക്രമിച്ചു തടുത്തീടുമാഴിയെക്കര പോലവേ. 

ഏങ്ങ നില്ലൂ സംഗരത്തില്പ്പാര്ഷര ന് പരമദ്ദനന് 48 
അങ്ങ വ൯പടയില്ക്കേറാ ദ്രോണാചാര്യനൊരിക്ക്ലും. 

ഇവന് ദ്രോണവധത്തിന്നു തീയില്നിന്നു പിറന്നവന് 9 
ചട്ട വാഴം വില്ലമ്പുമായി വരഭഷണമണ്ഡിതന്. 
ഒശെൈനേയ, പോക വിശ്വാസം പുണ്ടെനയേല് വേണ്ട സംഭ്രമം 
ധൃഷ്ടദ്യമ്നന് ചൊടിച്ചേല്ലം ദ്രോണനെപ്പോയത്തടുക്കുമേ. ടാ 

112. സാത്യകിപ്രവേശം 

ധര്മ്മ പുത്രരുടെ നിര് ബന്ധം മുത്തപ്പോഠം സഥതൃകി അര്ജ്ജുനനെറ അള 
അര. പോകുമെന്ന സമ്മതിച്ചു” വേണ്ട ഒരുക്ക ങ്ങള്ടോടുകൂടി പുറപ്പടുന്ന. 
അരുംമിക്കാന് സന്നദ്ധനായ ഭീമ൦ന ധ്റമ്മപത്രനെറ രക്ഷാഭാരമേല്ലിച്ചു 
തരികെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. 

ത്ഞ്ഞയന് പറഞ്ഞു 

ധര്മ്മരാജന്െറയാ വാക്കു കേട്ടിട്ട ശിനിപംഗവന് 
പാ ത്ഥങ്കല് നിന്നു പേടിച്ചും ഗൃുപനെക്കൈവിടുന്നതില് 

ൽ -വാടന് -- രാക്ഷസന൯, 
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തനിക്കു ലോകാപവാദം വിശേഷിച്ചും നിനച്ചവന് 
പാര്ത്ഥാന്തം പോകായകിലെന്നെബ“ഭീരുവെന്നവരോതുമേ. 

പലപാടോര്ത്തുറച്ചേവം പോരില്ഗ്ഗര്വുള്ള സാതൃകി 
ധര്മ്മരാജനൊടിീ വണ്ണം പറഞ്ഞു പുരുഷര്ഷഭന്. 3 

സാതൃകി പറഞ്ഞു 

രക്ഷചെയ്യെന്നാകിലേററം സ്വസ്തിയങ്ങയ്കു ഭൂപതേ! 
പാര്ത്ഥനെപ്പി൯തുടരുപേന് ചെയുവേന് നിന്െറ കല്പന. 4 

എനിക്കാപ്പാണ്ഡവനീലും മേലേ മുപ്പാരിലില്ലൊരാഠം 

ഇഷ്ടനായിട്ട നൃപതേ, സത്ൃമാണിപ്പറഞ്ഞതും. 5 

അവന്െറ വഴി പോകും ഞാന് നിന്നാജഞപ്പുടി മാനദ! 
നി നക്കു ഃവണ്ടിച്ചെയ്തീടാന് വയ്യാതിങ്ങില്ലൊരെണ്ണവും. 6 

എനിക്കെന് ഗുരുവാക്കെത്ര വലുതോ കുരുപുംഗവ।! 
അതു നിന് വാക്കുമതുമല്പതിലും വലു മാണു മേ. 7 

നില്ലൂ ഭ്രാതാക്കഠം നിന്നിഷ്ടപ്പടിയാക്കൃഷ്ണപാാണ്ഡവര് 

അവരക്കിഷ്ടപ്പുടിയില് ഞാന് നില്ലേനറിക മന്നവ! 
നിന്നാജ്ഞ ഞാന് തലക്യ്കേററു പാണ്ഡവാര്ത്ഥത്തി നായ് പ്രഭേധ! 

ഈദ്ദൂര്ഭേദ്യപ്പടപി ളര്ന്നേറുദവന് നരപുംഗവ! 9 

കടപ്പേന് ദ്രോണസൈനൃയത്ത "ല്ക്കടലില്ജ്ത്ധഷമാതിരി 
ജയദ്രഥന് പൻ നില്ലം ദിക്കില് ഞാന് ചെല്ലുവേന് നൃപ। 10 
ദ്രരണി കര്ണ്ണന് കൃപന്തൊട്ട രഥീന്ദ്രരുടെ രക്ഷയില് 
പടപററിപ്പാണ്ഡവനെപ്പേടിച്ചവനെഴുന്നിടം. 11 

മൂന്നു യോജനയുണ്ടിങ്ങനിന്നത്രേ വഴി മന്നവ! 

ജയദ്രഥവ ധോദൃക്തന് പാര്ത്ഥനുള്ളേടമെത്തുവാ൯. 12 
മുന്നു യോജന പോയാലുമവന്നു തുണ ചെല്ലുവന് 

ഉറച്ച കരളോടും ഞാന് സൈന്ധവദ്ധ്വംസനംവരേ. 13 

ഗുരു കല്ലിച്ചിടാഞ്ഞാലും പൊരുതാത്തവനേതവന൯? 

ഗുമ കല്പിക്കിലെന്കൂട്ടര് പൊരുതാതാകുമോ നൃപ! 14 

അറിയുന്നുണ്ടു ചെല്ലേണ്ടും പ്രദേശം ഞാനയി പ്രഭോ! 
കലപ്പ വേല് വാഠം പരിച തോമരര്ഷ്ടി ഗദാകലം. 16 

ഇഷ്വസ്രരമിടതിങ്ങീടും പടക്കടലിളക്കുവന് 
ഇതാ കാണ്മടീലയോ കൊമ്പനാനയായിരമുള്ളതായ, 16 
കുലമഞ്ജനകാഖ്യാതമങ്ങല്ലോ വിരൃശാലികഠം 
ശസ്്ൂമേന്തും രണക്രൂരമളേച്ഛുന്മാര് പലരൊത്തവ 17 

കാറൊക്കുമാനകഠം പരം നീരോലും കാര്കഠം പോലവേ 
ആനക്കാരാട്ടി വിട്ടീടുമിവ പിന്നോട്ടൊഴിച്ചിടാ. 18 

ഇവയെക്കൊന്നൊടുക്കാതെ തോല്ലിക്കാന് പററിടാ ൬ൃപ! 
ആയിരം തേരതില്പ്പുിന്നെ ദരൊണുന്നില്ലേ നരേശ്വര! 19 



സാതൃകിപ്രവേശം കഴ) 

ഇവരോ രുകമരഥരാം രാജപുത്രര് മഹാരഥര്൪ 

സമരത്ഥരാം രഥേഷ്വസ്രുഗജങ്ങളില് നരേശ്വര! 20 

ധനുര്വ്വേദാന്തമറി വോര് മുഷ്ടിയുദ്ധവിചക്ഷണര് 

ഗദായൃദ്ധവി ശേഷജ്ഞര് നിയുദ്ധ'ത്തില് സമര്ത്ഥരാം. 21 

ഖഠംഗപ്രയോഗയോഗ്യന്മാരസി ചര്മ്മപ്ര ഹാരികഠം 

ശൂരന്മാര് കൃതവിദ്യന്മാര് തമ്മിലൊത്തു തിരക്കുവോര് കമ 

നിത്യം മനുഷ്യരെപ്പേോോരില് വെല്വാനേററവര് മന്നവ! 

കര്ണ്ണന് കൂട്ടിയ കൂട്ടക്കാര് ദുശ്ശാസനനു ചാര്ന്നവര്2 23 

ഈ മഹാരഥരെക്കണ്ണന്പോലുമേററം പുകഴനതത്തുമേ; 

ഇവരെന്നും പ്രിയം നോക്കിക്കര്ണ്ണ൯തന് പാട്ടില് നില്പവര്, 

അവറ്റെറ വാക്കാല് നൃപതേ, പാരത്ഥനേ വിട്ടൊഴിഞ്ഞവര് 

അകാളാന്തരശ്രമര് ദൂഡ്ഥം വില്ലും ചട്ടയുമുള്ളവര് 25 

എനിക്കായ?നില്ലയയാം ആൂനം ധാര്ത്തരാ।[ഷ്യന്െറയാജ്ഞയാല്, 

ഇവരെപ്പോരില് മദ്ദിച്ചു നിന് പ്രിയത്തിന്നു കാരവ! 26 

പിന്നെപ്പാര്ത്ഥന്െറ വഴിയേ ചെന്നുകൊള്ളന്നതുണ്ട ഞാന്. 

പിന്നെ വേറിട്ടെഴന്നൂറു ഗജങ്ങളെയിതാ നൃപ! ക 

കാണുന്നില്ലേ ചട്ടയിട്ട കിരാതന്മാർകഠം കേറിയും. 

കിരാതരാജനി വരെയര്ജ'ജുനന്നു കൊടുത്തതാം 28 
കോപ്പണിഞ്ഞീ പ്രേഷ്യ*രേയയംതന്െറ ജീവന് കൊതിക്കയാല് 
ഇവര് മുന്നം നിന്നുടയ വേലക്കാരാണു മന്നവ! 29 

ഇപ്പം നിന്നോടെതിര്ക്കുന്നതു കാണ്ക കാലവിപര്യയം. 
ഇവരില്ത്തലവന്മാരീക്കിരാതസമരോദ്ധതര് 

ആനപ്പാവറിയുന്നോരാണേവരും വഹ “നിയോനികയം. 

ഇവര് മുന്നം സവ്യസാചി പോരില്ത്തോല്ലിച്ച കട്ടരാം 31. 

ഇപ്പോളെന് നേര്ക്കു സന്നദ്ധര് ദുര്യോധനവശസ്ഥരായ. 

അമ്പെയ്തു പോരില്ഗ്ുര്വുള്ളീ ക്കിരാതരെ വധിച്ചു ഞാന് 2 

ജയ്ദ്രഥ ഹതിക്കുന്നും പാണ്ഡവന്നു തുണഴ്ക്കൂവന്. 
അഞ്ജനാന്വയസംഭൂതരീ വന്പിച്ച ഗജങ്ങളോ 33 

കര്ക്കശങ്ങഠം വിനീതങ്ങഠം കന്നം പൊട്ടിയെഴുന്നവ 

ഒക്കയയം പൊന്മയച്ചട്ടയിട്ട കോപ്പുമണി ഞ്ഞവ 34; 

പോരില് മെച്ചം നേടിയവ ശക്രേളക്കിടയായവ 

വടക്കന്മലമേല്നിന്നു വന്ന ഭസൃക്കളാണ്ടവ. 20 

കാരിരിമ്പിന് ചട്ടയിട്ട കര്ക്കശപ്പടയാളി കരം 

പൈ പെററവരുമിങ്ങുണ്ടു കുരങ്ങന് പെററ കൂട്ടരും [ഷി 

1 നിയുദ്ധം ... ആയയധത്തിന്െറ സഹായമൊന്തമില്പാതെ മെകകൊണ്ടു ചെ 

യ്മന്ന യുദ്ധം. 2 ചാര്ന്നവര്ംം അനുയായികഠം. 9 എനിക്കായ് -.എന്നെക്കാ 
ത്തു”. 2 പ്രേഷ്യര് ഭൃത്യന്മാര്. 5 ആനപ്പാവു” --ഹസ്തിവിദ്യ. 
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അനേകയോന് കഠം പല നരയോനിജനങ്ങളും, 

കൂടി ക്കാണുന്നിതു പുകനിറത്തില് കടു വന്പട 977 
ഹിമദദര്ഗ്ഗത്തില് വാഴുന്ന ദുഷുമ “ളേച്ചുഗണങ്ങടെ. 

ദുര്യോധനന് പാട്ടി ലാക്കീട്ട" മുററും രാജസംഘവും 8 

കൃപനേയും ദ്രോണനേയും യൂപകേതനനേയുമേ 
കര്ണ്ണനെസ്റസ്സൈന്ധവനെയും പരം നിന്ദിച്ചു പാര്ത്ഥരെ 39 

കൃതാര്ത്ഥനായീ താനെന്നും കാണുനൂ കാലചോദനാല്. 
എന്െറ നാരാചനിരകഴംക്കിരയാണിവരേവദരും 40 

ഒഴിയില്ലിവര് കാരത്തേയ, മനോവേഗമെടുക്കിലും. 

പരവീര്യാശ്രയനവന് ബഹുമാനിച്ചു വെച്ചവര് 41 

എന്റെറ ബാണഗണംകൊണ്ടിട്ടിണ്ടല്പ്പെട്ട മുടിഞ്ഞിടും. 

പൊനുംകൊടി യമായ ക്കാണുന്നില്ലേയ' രഥിവീരരെ, ടു 

ഇവര് ദുര്വ്വാരിമാരെന്ന കാംബേജ,രറിയയം ഭവാന്. 
ശൂരന്മാര് കൃതവിദ്ൃന്മാര് ധനൂര്വ്വേദത്തില് നില്പവര് ൫ 

ഒന്നിച്ചു നിന്നേററമിവരസ്യോനൃഹിതകാംക്ഷികരം. 
ചൊടിച്ചക്ഷാഹിണികളം ധാര്ത്തരാഷ്ട്രന്നു ഭാരത! 4൪. 

എനിക്കായക്കാത്തു നില്ലന്നൂ കുരുവീ രാധിരക്ഷയില്. 
പ്രമാദം വിട്ട രാജേന്ദ്ര, നില്ലുണ്ടെന്നുടെ നേര്ക്കുതാന് 4.8 

മര്ദ്ദി ക്കവേന് ഞാനി വരെപ്പുല്ക്കൂട്ടം വഹ്നി പോലവേ. 
എന്നാലുപാസംഗ* മെല്ലാം സര്വ്വോപകരണങ്ങളം 4൫6 

എന്െറ തേരിലണനയ്ക്കുട്ടേ നൃപതേ, തേരൊരുക്കുകാര്. 

ഈ വന്പോരിന്നെടുക്കേണം പലമാതിരിയായയധം 477 

ആചാര്യവിധി പോലറക്കീടേണം പഞ്ചഗുണം രഥം 
തീക്ഷ“നേസര്പ്പോഗ്രരായീടും കാം ബോജമൊടെതിര്ക്കുവേന് 

പല ശസ്ത്രമെഴും നാനായധയോധികളോടഹോ 

വി ഷോഗ്രരായ്യപൊരുതിടം കിരാതരൊടുമേല്ലുവന്. 49 

രാജലാളിതരായ” ദുര്യോധനക്കൂറാളരോടുടന് 

ശക്രവിക്രമരായീടും ശകരോടുമെതിര്ക്കുവന്. ൮) 

അഗ്നിക്കൊക്കുന്ന ദുര്ദ്ധര്ഷരോടഗ്നി കളൊടാംപടി 
കാലനൊക്കും ദുരാധര്ഷര് മറേററെബ“ഭടരോടുമേ. 1! 

പലപേര് യുദ്ധഗര്വ്വിപ്പന്മാരോടേല്ലേന് നരേശ്വര! 

അതിനാല് നല്ലപയശ്വങ്ങഠം ശുഭലക്ഷണമുള്ളവ ൫.൭ 

മെയ്യുയച്ചും നീര കൊടുത്തും വീണ്ടമെന് തേര്ക്കു പൂട്ടണം. 
സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അവന്നുപാസംഗമെല്ല ഠം സര്വ്വോപകരണങ്ങളും ൭3 

4 ഉപാസംഗം ടം ആവനാഴി, 



സാത്ൃൃകിപ്രവേശം ൧95 

മന്നന് തേരിലണപ്പുിച്ചു പലമാതിരി ശസ്ര്ര്വും. 

പിന്നെ യാഠംക്കാരെ തിനു. പോരുന്ന നാലു ഹയങ്ങളെ ൭൪ 

കുടിപ്പിച്ചു മദം കൂടും സത്തെടുത്തുള്ള പഠനവും. 

തീററിക്കുടിപ്പിച്ചുമയച്ചിണക്കിക്കോപ്പണിഞ്ഞുമേ ൭5൭ 

ശല്യൃങ്ങഠം പോക്കി പ്പൊന്മാല ചാര്ത്തി നാലു ഹയങ്ങളെ 

പൊയ്മുത്തുനിറമായ്പ്പാട്ടില് വേഗം പായുന്നവററിനെ 56 

അവൃഗ്രമുള്ള തെളിയും മട്ടാക്കി ത്തേരിലപ്പ്പൊഴേ. 

മണിവിദ്രമചിത്രങ്ങഠം പൊന്കോപ്പുകളണി ഞ്ഞഹോ 57 

സുവര്ണ്ണുസടയുള്ളോരു സി ംഹമാകും മഹാദ്ധ്വജം. 

വെള്ളക്കാര്നിറമായ മിന്നും കൊടിക്കൂറയമൊത്തതായ” 58 

പൊന്നിന് ണ്ടുള്ള കുടയും ശസ്ത്രൂദക്കോപ്പും നിറച്ചുതില് 

പൊന്കോലപ്പണിഞ്ഞുള്ളവയെ വിധിയാംമട്ടു പൂട്ടിനാന്. 9 

ദാരുകന്നുള്ള സഹജനവന്െറ സഖി സാരഥി 

തേര്പൂട്ടി യെന്നോതിയിന്ദ്രനോടു മാതലി പോലവേ. 60 

പിന്നെക്കുളിച്ചു ശുചിയായ കൃതകാതുകമംഗലന് 

അനേകം സ്താതകന്മാര്ക്കു ഹേമനിഷ് കം കൊടുത്തവന്. 61 

ആശിസ്റ്സോടും തഴുകിയോന് ശ്രീമാനായോരു സാതൃക? 

മധുപര്ക്കാര് ഹനാക്കൈരാതകമദ്യം കുടിച്ചവന് 62 

കണ്ണും ചുവന്നു ശോഭിച്ചു മദവ്യാകലദൂഷ്ടിയായ് 
വീരകാംസ്യം പിടിച്ചിട്ട പരം ഹര്ഷമിയന്നവന് 68 

തേജസ്സിരട്ടിച്ചു വീണ്ടും കത്തും വഹ്നി കണക്കിനെ 

വില്ലരമ്പം തന്മടിയില് വെച്ചിട്ട രഥിപുംഗവന് 64 

വിപ്രസ്വസ്ത്യയനം വാങ്ങിച്ചട്ടയിട്ട ചമഞ്ഞവന് 
കന്നൃമാര് ഗന്ധമാല്യാര്ഡ്യമലര്കൊണ്ടര്ച്ച ചെയ്തവന് 65 
യൃധിഷ്കിരന്െറ തപ്പാദം കുമ്പിട്ടു തൊഴുതങ്ങനേ 
അവ൯ ശിരസ്സില് [ഘാണിക്കെപ്പെരുംതേരില്കരേറിനാന്. 

ഹൃഷ്ടപുഷ്ങ്ങളുശ്വങ്ങഠം വായയവേഗത്തൊടങ്ങടന് 

വഹിച്ചു ജൈത്ര നവനെയേന്തും സൈന്ധവവാജി കരം. ി 

അവ്വണ്ണം ഭീമനും ധര്മ്മരാജസല്ക്കാരമേററവ൯ 

യുധിഷ്ടിരനെ വന്ദിച്ചു പോയീ സാത്ൃയകിയൊത്തുതാന്. 68 

അരി ന്ദമന്മാരവര് നിന് പടയേല്ലതു കണ്ടുടന് 
സപത്തര്! നിന് കൂട്ടതരെല്പാം നിന ദ്രോണര് തുടങ്ങി യോർ. 69 

സന്നദ്ധനായ'പ്പിന്തുണട്ക്ും ഭീമനെപ്പാര്ത്തു സാതൃകി 
കൊണ്ടാടി ക്കൊണ്ടുടന് വീരന് ഫര്ഷിക്കുംപടി ചൊല്ലിനാന്. 

പരം ഹര്ഷമിയന്നിട്ടു ഭീമനോടോതി സാത്യകി. 

വീരകാംസ്യം.... ഓട്ട കൊണ്ടുള്ള കണ്ണാടി. 2 ജൈത്രന് ജയശീലന്, 

. ൩ പത്നര്ംശത്രുക്കഴം. 



൭൭൫6 ജയ്ദ്രഥവധപര്വ്വം 

“ഭീമ, രക്ഷിക്ക നൃപറെ നീ ചെയ്യേണ്ടതതാണിനി 71 

കാലപക്വപ്പടയിതു ഞാൻ പറീളര്ന്നു കടക്കു൨ന്. 

മേലാലെയ്ക്ണി പ്പെൊഴെഡ്ക്കും താന് ശ്രേയസ്സ യൃൂപരക്ഷണം 74 

എന്െറ വീര്യം നീയറിയുയം ഞാന് നിന്േറയയമരിന്ദമ! 

തിരിക്കുകതിനാല്ബ ഭീമ, നീയെന്നിഷും നിനമ്ൂകീല്."" 

കേട്ടോതീ സാത്യകി യൊടു “ 'കാരൃയസിദ്ധിക്ക പോക നീ 

ഞാന് രാജാവിനെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം പുരുഷസത്തമ! ”" 74 

എന്നു ചൊല്ലിക്കേട്ട ചൊന്നാന് ഭി മനോടങ്ങു മാധവന് 

“ പോക പോകദ്ദഡം പാര്ത്ഥ, ജയമാം മമ നിശ്ചയം. 75 

ഗുണാനുരക്തനാം നീയെന്വശത്തായ് നില്ലകാരണം 

ഭീമ, ധന്യ, നിമിത്തങ്ങഠം ചൊല്ലൂന്നുണ്ടെന്നൊടി പ്പൊഴേ, 76 

മാന്യന് പാര്ത്ഥന് പാപി സിന്ധൃരാജനെക്കൊന്നശേഷമേ 

ധര്മ്മിഷൂനാം ധര്മ്മജനെച്ചെന്നു പുല്കുന്നതുണ്ടു ഞാ൯. 717 

ഇത്രമാത്രം ഭീമനേട ചൊല്ലിവിട്ടു പുകഴ“ന്നവ൨ന് 

വ്യാധഘം മാന്നി രയെപ്പാലെ നിന്െറ സൈന്യത്തെനോക്കീ 

നിന്െറ സൈന്യം നേരെ നോക്കുമവനെക്കണ്ടു മന്നവ! [യും 

വണ്ടും വ്യാമൂഡമായ' നിന്നു പാരമൊന്നു വിറച്ചുപോയ്. 79 

ഉടനേ നിന്െറ സൈനൃത്തെപ്പാര്ത്തു ചെന്നിതു സാത്യകി 

പാര്ത്ഥനെക്കാണുവാന് ധര്മ്മരാജാജഞപ്പടി മന്നവ! 8%) 

113. സാത്യകിപ്രവേശം-ദ്രോണഭോജാതിക്രമണം 

സാതൃകീ ദ്രോണസമര് പമെത്തുന്നു. കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനന്മാര് ആ രംഗം വീട്ട 

ത്രയി ദ്രോണരില്നിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദ്രോണരും സാത്ൃകിയയം ഏറവമു 

ന്നു. അവിടം കടന്ന സാതകിയെ കൃതവര്മ്മാവു തടുത്തുനിര്ത്തുന്നു. ഒഴ 

വില് സാത്യകി ഭോജസൈന്ധവകാം ബോജസൈന്ൃത്തി ന്െറ മദ്ധ്യത്തില് 

ചെന്നുചേര്ന്നു പരാക്രമം പ്രദരശീപ്പിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

നിന് പെരുംപടയോടേല്പാന് ശൈനേയന് പോയവാറുടന് 

ധര്മ്മരാജന് മഹാരാജ, തന്െറ സൈന്യത്തൊടൊത്തവന്. 3 

ദ്രോണന്െറ തേരിന് നേര്ക്കെത്തീ യുയയധാനന്െറ പിന്പുഠം 

പി ന്നെപ്പാഞ്ചാലരാജടെറ നന്ദനന് ജൃദ്ധദുര്മ്മദന്്,. ക 

ആര്ത്തു പാണ്ഡവസൈനൃത്തില് വസുദാനനരേന്ദ്രനും 

* * വരുവിന് പ്രഹരിപ്പിന് പാഞ്ഞടുത്തീടടവിനിങ്ങുടന്. 9 

പോരില്ഥഗുര്വവുള്ള ശൈനേയന് സുഖമായ: പ്പോയിടുംപടി 

മഹാരഥന്മാര് യത്തിക്കുമിവനേ വെല്ലുവാന് പലര്." ” | 

എന്നു ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു വേഗം ചേര്ന്നൊത്താരാ മഹാരഥര് 



സാ മൃകിപ്രവേള്ം റി 

ചെന്നെതി ത്തു ഞങ്ങളുമങ്ങവരെപ്പേംരില് വെല്പവാന്. ൭ 

സാതൃകിത്തേര് വിഷയമായ ഗ' ഘോഷമുണ്ടായിതപ്പൊഴേ 
പാഞ്ഞേററം നിന്െറ പുത്രന്്െറ പടയമ്പുകളേല്ലയാല് 6 
സാത്വതനന്കാഠാരണം റായ “പ്പിളര്ക്കപ്പെട്ടു 6.ന്നവ! 

പീളര്ന്നീടന്നനേരത്തു ശിനിപുത്രന് മഹാരഥന് റ് 

പടത്തലയഷ്ക്കുലുള്ളേഴ വില്പലാളികളെ വീഴ”ത്തിനാന്,. 

പിന്നെ മററും പലതരം നാട്ടിന്നീശരെ മന്നവ! 8 

തീയൊക്കുമമ്പെയ്ക്ു കാലനൂര്ക്കു വിട്ടിതു വീരരെ. 
൯൬൮ ലാക്കി ലൊരമ്പെയ്തി തൊന്നി വേല് നൂറുമങ്ങനെ, ി 

ആനക്കാരാന കു.മിരക്കാരത ൯വണ്ണുമശ്വവും 

തേര്സൂതനശ്വമി വയെക്കൊന്നാനേററം പശുപ്പടി. 30 

അവന് കൈഡേഗമോടമ്മട്ടൂക്കിലവ്പെയ്കതിടടമ്പവെഠഴേ 

ആരും സാത്ൃകിയി ല്പാഞ്ഞേററില്ലാ നിന് പടയാളികയം., 414. 

ദീര്ഗ“ഘബാഹു മശക്കീട്ട മശങ്ങുമവര് പേടിയാല് 
ആ മഹാമാനിഒയപ്പ്ാരത്തു വീരര് പോര്വിട്ടു മണ്ടി നാർ. 312 

തേജസ്സ്റാല്പ്പലരായ്ക്കുണ്ടിതവരിയൊരു വീരനെ 

തേരുടഞ്ഞും കൂടിടിഞ്ഞുമതിന്മാതിരി മാരിഷ! 313 
ചക്രം മുറിഞ്ഞും കൊടിയും കുടയയം താഴെ വീണുമേ 

അനുകര്ഷം കൊടിക്കൂറ പൊനയുടിച്ചാര്ത്തുമങ്ങനെ, 14 

ചന്ദനം തേച്ചംഗദവുമിട്ട ബാഹുക്കളം നൃപ! 

ആനത്തുമ്പി ക്കൈകഠംപോലെ നീണ്ട പാഠമ്പകഠം പോലവേ 15 

മര്ത്ത്ൃര്ക്കെഴും തുടയുമായ” മിന്നിടം ചിന്നി മന്നവ! 
കുന്ധലം ചാര്ത്തിടും തിങ്കളൊക്കുന്ന വദനങ്ങളം 26 

ട്ടേഷഭാക്ഷരക്കു'ള്ളവകഠം ചിന്നിശ്ശോഭിച്ചു മന്നിടം. 

പലമമട്ടില് മുറിഞ്ഞിട്ട വീണ കുന്നൊക്കുമാനകരം 17 
കുന്നുഃപാലെ നിരന്നിട്ടുമേററം ശോഭിച്ചു മന്നിടം, 

പല മുത്തുത്തൊങ്ങലുള്ള പൊന്കടി ഞ്ഞാണുമങ്ങനെ 18 

വിചിത്രോരച്ചദഃവുമായ ശ്ലോഭില്പു തൃരഗങ്ങളം 

നിലത്തു വീണു മര്ദ്ദിച്ചും ദീര്ഗ്ഘബാഹു ൨.ധിച്ചവ. 39 
പലമട്ടാം നിന്െറ ഭടന്മാരെക്കൊന്നിട്ട സാത്വതന് 

നെടുംപടയെയോടിച്ചും കടന്ന നിന്െറ സേനയില്. ൧0 

അര്ജ'ജൂനന് പോയവഴിയേതന്നെ പിന്നീടു കേവലം 
കടക്കാന്നോക്കി ശൈനേയനതില് ദ്രോണന് തടുത്തുതേ. 
ഭാരദ്വാജാത്തികം പുക്കു പ 

മു ു ഷഭാക്ഷര് നല്ല കണ്ണുള്ളവര്.  ഉരച്ഛദം കുപ്പായം; കുതിരപ്പുറത്തു 

വിരിക്കുന്നവസ്ത്രം. 8 യയയുധാനാഖ്യന് -- വം എന്ന പേരുള്ളവന് . ( 

കവംശത്തില് ജനിച്ചവനാകയാല് ഈമഹാരഥനും സാതൃകി എന്നുപേരണ്ടു".) 



98 ജയദ്രഥവധപര്പ്പം 

ക്രുദ്ധന് കടന്നു പോയീലാ കരയെ ക്കടല് പോലവേ. ചി 

ദ്രോണൻ പോര് തത്തടുത്താട്ടാത്തേരാളി യയുധാനനെ 

മര്മ്മം പിളര്ന്നിടും കൂര്ത്തുമൂര്ത്തഞ്ചമ്പെയ്കി തപ്പൊഴേ. 3 
ശൈനേയന് ദ്രോണനെപ്പോരിലേഴവ്പെയ്കിതു മന്നവ! 

രയില്കങ്കച്ചിറകൊടും പൊന്നു കെട്ടിച്ചു തേച്ചവ. 24 
ദ്രോണനാറമ്പെയ്ക സാശ്വയന്മാവാ*മവനെ ദ്രതം 

ദ്രോണനെത്താന് പൊറുത്തീലാ യയുധാനന് മഹാരഥന്. 26 

സിംഹനാദം ചെയ്തമെയ തൂ ദ്രോണനെശ്ശിനിപുംഗവന്. 

പത്തമ്പും വേഥെയാറമ്പുമെട്ടമ്പും പിന്നെയങ്ങനെ 26 

പിന്നെയും ദ്രോണനെപ്പത്തമ്പെയ്ത സാത്ൃകിയപ്പൊഴേ. 

ഒരമ്പു സൂതനി ല്പ്പപിന്നെ നാലു നാലു ഹയങ്ങളില് [7.27 

ഒരമ്പു കൊടിയിന്മേലും പോരിലെയ്തിതു ലാരിഷഃ 
അശ്വങ്ങഠം സൂതന് തേര് കേതുവെന്നിതൊത്തവനെഗഗുരു 28 
ഇയ്യാമ്പാററക്കൂട്ടമൊക്കുമമ്പെയ്ക്ുടനെ മൂടിനാനു 
അമ്മട്ടു സാത്യകി പെരുത്തമ്പെയ്താചാര്യനേയുമേ മ 

മൂടി ക്കൊണ്ടാ൯ കൂസല്കൂടാതപ്പൊഴാ ദ്രോണനോത് നാന്: 
നിന്നാചാര്യന് പോരുവിട്ട പോയീ വിഡ്ഡി കണക്കിനെ 30 

പൊരുതീടുന്നെന്നെവിട്ട വലംഒവച്ചാണു പോയതും. 
ജിവനോടേ പോയിടാനാീ ഞാന് പൊരുമ്പോതു മാധവ! 391 

ആചാര്യമട്ട നീ യെന്നെപ്പോരില്വിട്ടൊഴിയായ് കിലോ." 

സാതൃകി പറഞ്ഞു 

ധനഞ്ജയന്െറെറ വഴിയേ ധര്മ്മരാജന്െറയാജ്ഞയാല് 
പോവേന് ബ്രഹ്മന്, സ്വസ്മിയങ്ങയഷ്ത്രിന്നു താമസമൊക്കൊലാ 
ഗുരു പോയ വഴിക്കല്ലേ ശിഷ്യന് പോകന്നിതെപ്പൊഴും 

അതിനാലെന് ഗുരുവരന് പോയോരു വഴ് പോകുവ൯. ൭0 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഇത്രഷ്ക്രോതീട്ട ശൈനേയനാചാര്യനെയെ ഴിച്ചുടന് 

തിരിച്ചു നൂപതേ, പിന്നെസ്സയുതനോടേവമോതി നാന്: 94 
“* ദ്രോണനെന്നെത്തടുത്തീടാനെല്പാം കൊണ്ടും ശ്രമിച്ചിടം 
കരുതിപ്പ്പോക യുദ്ധത്തില് സൂത, കേളെന്്റെറ വാക്കിതും. 35 
മഹാവ്രഭയൊടാവന്ത്യപ്പട കാണുന്നതില്പയോ, 
അതിനെറ പിന൯ദപുറം നില്ലൂ ദാക്ഷിണാത്ൃയപ്പെരുംപട. 36 

അതിറെറ പിന്നിലാണല്ലേോ ബാല്ഹീകരുടെ വന്പട 

ബാല് ഹീകര്ക്കരികേ നില്ലൂ കര്ണ്ണന്നുള്ള പെരുംപട. 977 
തമ്മില് വേറുപിരിഞ്ഞാണു നില്ലൂ സൈന്ൃയങ്ങഠം സാരഥേ! 
പോര്ക്കളത്തിക്കലന്യോന്യം കാത്തുകൊള്ളംപ്രകാരമേ. ടല 

& സാശ്വയന്താവു" . കുതിരകളോടും തേരാളികളോടും കൂടിയവന്. 



സാതൃക 'പ്രപചേശം 

ഇ തിന്നിടയഷ്ക്കു നീ ഹൃഷ്ടനായിടശ്വങ്ങളേ വിട്ട 

ഇടത്തരം വേഗമെടുത്തെന്നെൌയെത്തിക്ക സാരഥേ! 

നാനായൃയധങ്ങഠം കൈക്കൊണ്ടു ബാല്ഹീകരുമെഴുന്നിടം 

ദാക്ഷിണാത്ൃയന്മാര് പലരും കര്ണ്ണന് മുന്പിട്ട കൂട്ടരും. 

ആന തേര് കുതി രക്കൂട്ടമൊത്തീക്കാണുന്ന വന്ബലം 
പല നാട്ടിടംല്നിന്നൊത്ത കാലാഠംപ്പടകളുള്ളതാം. 

സൂതനോടിത്രയും ചൊല്ലി ദ്രോണനേ വിട്ടൊഴിച്ചുടന് 
നട്ടവേ പോകയായ് കര്ണ്ണക്കടടവന്പടയയള്ളിടം. 

ചെൊടിച്ചനു പെരുത്തെയ്യാ ദ്രഠാണനും പി൯തുടര്ന്നുതേ 

ഒഴിക്കാതേ കേറിടമാ വന്പനാം യയുധാനനെ. 

വന്പിച്ച കര്ണ്ണപ്പുഠയി ല്ക്കൂര്ത്തുമുഭത്തമ്പ രൂകിയയം 

അതിരററാക്കുരുവരപ്പുടയില്ക്കേറി സാത്യകി. 

യയയധാന൯ കേറിയാറേ സൈന്യം ചിന്നുന്ന നേരമേ 
ചൊടിച്ചു കൃതവര്മ്മാവു തടുത്തു യയധാനനെ. 

വന്നെത്തുമവനെഗ് ഘോരമാറമ്പെയ്കിട്ട സാതൃകി 
അവെറയശ്വങ്ങഠം നാലും ഹനിച്ചാനാശു വീര്യവാന്. 
ഉടനേ മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ള പതി നാറു ശരങ്ങളാല് 

സ്തൃനാന്തരത്തില്ശ്രൈനേയനെയ്ക്കി താക്ക തവര്മ്മനെ. 

മൂരച്ചകൂടം പെരുത്തമ്പ സാത്വതന് വിട്ടതേററവന് 
കൃതവര്മ്മന് മഹാരാജ, പൊറ്ുത്തില്പതു ലേശവും. 
സര്പ്പമാരുതസങ്കാശം വത്സദന്തം തൊട്ത്തവന് 

ചെവിയോളം വലിച്ചെയ് രൂ മാറഹത്തായ് ശിനിപുത്രനെ. 

അതാസ്സ്റാത്യകിതന് ചട്ടയടലും താന് പിളര്ന്നുട൯ 

കടയോടേ കടനൂഴി പുക്കു ചോരയണിഞ്ഞഹോ. 

ഉടന് പല ശരം തൂകിപ്പരമാസ്രരജ്ഞനാമവന് 
അവന്െറയമ്പൊത്ത വില്ല ഭോജന് കണ്ടിച്ചു മന്നവ! 

സ.മ്ൃവീരന് സാത്യകി യെയെയ രൂ കോപിച്ചവന് നൃപ! 
സ്തനാന്തരത്തിലായക്കൂര്ത്തുമൂര്ത്ത പത്തു ശരങ്ങളെ. 
വില്ല പോയപ്പൊഴുടനേ ശക്തിയാത്ശ്ശൂക്തിമ ത്തമന൯ 

ഹാദ്ദികൃനന്െറ വലം കൈക്റ്റായ” പ്രഹരിച്ചിതു സാതൃകി . 

പിന്നെ വേറെയുറപ്പേറം വില് വലിച്ചിട്ട സാതൃകി 
ശരങ്ങാം തൃകി നാന് തൂര്ണ്ണം നൂറുമായിരവും ശരി, 

തേരോടുകൂടിത്താന് ചുററും ഹാദ്ദികൃന് കൃതവര്മ്മനെ 
പോരില്ത്തടുത്തെയ്കതു മൂടീ നൃപതേ, ശിനിപുംഗവ൯. 

പിന്നെബ”ഭല്പം കൊണ്ടവനെറ സൂതന്െറ തല കൊയ്തുതേ 
ഹാദ്ദി കൃന്തന് തേരിത്നിന്നു പത്തു വ്ണിതു സാരഥി. 

സൂതന് പോയാക്കുതിരകം ഭൃശം പാഞ്ഞോടിയപ്പ്യൊഴേ 
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മു 1) 



0 ധ്ഥവധപര്വും 

അപ്പ്പോഠംബ് ഭോജ വെസലാടും ത൯ വിട് ച്ചു ഹയങ്ങളെ. 

നിനനൂ വീര പില്ലുമേയു ല്ല ല്പ്പൂജ ച്ചു സൌനകഠം 

മുഹൂര്ത്തമാശ്വസിച്ചായ: ഠം വീട്ടു നല്ല ഹയങ്ങളെ. 99 

പേടി വിട്ടോന് മാററലര്ക്കു പേടി കൂട്ടും പ്രകാരമേ 

കടന്നുപോയ് ശൈനേയന് ഭീമ നോടേററിതിങ്ങിവന്. ൭9 

യയയയധാനന് നരപതേ, ഭോജാനീകം കടന്നുട൯ 

കാംബോജരുടെ വന്പിച്ച പടയോടേററു സത്വരം, 60 

അവി ഭെശാശ്ൂരര് വളരെ മഹാരഥര് വളഞ്ഞതില് 

കുലുങ്ങീലാ സത്ൃവിക്രമാഡ്ൃയന് സാതൃകി മന്നവ! 61 

ദ്രോണന് പടയിണക്കീട്ട ഭോജന്നു ഭരമേകിയ്യം 

യയയയുധാനനൊടൊന്നേററു പൊരുതാന് പാഞ്ഞു നോക്കിനാ൯. 

അവനെസ്സ്റാതൃകിയുടെ പിന്പുറം കേറിട്ടമ്പൊഴേ 

തടുത്തു ഹൃഷ്ടരായ”പ്പാണ്ഡുസൈനൃത്തിങ്കരു മി കച്ചുവ൪. 63 

തേരാളിവീരന് കൃത്വര്മ്മാവോടേററങ്ങടുത്തതില് 

പാഞ്ചാലരുത്സാഹമറേറാരായ് ഭീമന് തുടങ്ങി യോർ. 64 

വീരനാം കൃതവര്മ്മാവു വിക്രമിച്ചു തടുക്കേവേ 

ഒട്ടത്സാഹം കെട്ട കിണഞ്ഞേറേറാരവരെയൊക്കയും 65 

ശരാഘത്താല് ക്ലരാന്തവാഹന്മാ*രാക്കിത്തീര്ത്തിതായവ൯ 
ഭോജന് തടുത്തപ്പെളവര് ഭോജപ്പടയൊടേററുടന് 66 

ആര്ൃയരായ” നിന്നു വീരന്മാര് പെരുംപുകഠം കൊതി പ്പവര്. 

1 14. കൃതവര്മ്മപരാക്രമം 

അത്ര വലിയ മെസനൃവും സഹാധയികളമുണ്ടായിട്ടം തന്െറ മകന് തോ 

ററുപോകുന്ന തോര്ത്തു” ധൃതരാഷ്ട്ര പശ്ചാത്ത പിക്കുന്ന. ഇതെല്ലാം സ്വ 

യംകൃതാനര്ത്ഥമാണെന്നും ഇനി വരുന്നതെല്ലാം അനരുഭവിക്കയേ നിവൃത്തി 
യള്ളവെന്നും സഞ്ജയന് പഠയുയന്നു. ഭീമനും ശിഖണ്ഡിയും കൃതവര്മ്മാവുമായി 

ഏറവമുട്ടന്നു. പാണ്ഡവസേനയയടെ പരാജയവും പിന്തിരി ഞ്ഞോട്ടവും. 

ധ്ൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ഏവം പലതരം സൈന്യമേവം കൂട്ടിയനുത്തമം 

ഏവം വ്യൂഹം മുറയ്കക്കൊപ്പിച്ചേവം വാച്ചതു സഞ്ജയ! 3. 

നിത്യം നാം സല്ക്കരപ്പോന്നു നിത്യം നമ്മെത്തുണപ്പതും 
പ്രരഡമത്യല്ഭതപ്രായം മുന്പിട്ടു ദുഡവിക്രമം, ക 
മുതു രെ കുട്ടികഠം മെലിഞ്ഞോരും ചീ ര്ത്തോരുമെന്നിയേ 

ലഘുവായി നീണ്ടുരുണ്ടുക്കി അക്കട്ടി മെയ്യൊത്തനാകയം, 3. 
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സന്നദ്ധമായ 'ച്ചട്ടയിട്ട ശസ്ര്രോപകരണത്തൊടും 
പല ശ്ന്ര്പ്രയോഗത്തില്പ്പരിശീലിച്ചതേററവും, 4 
കേറുവാനുമി റങ്ങാനുമോടാനും ചാടടവാനുമേ 
പ്രഹരിപ്പാന് ചെന്നെതിര്പ്പാന് മാറാനും ശീലമുള്ളതായ*, 6 
ആനയശ്വം തേരി വയില്പ്പരീക്ഷകഠം കഴിച്ചതായ 
പരീക്ഷിച്ചു മുറമ്ക്റൊത്ത ശമ്പളം വെച്ചി രിപ്പത്ഥയ”, 6 
ഗോഷ്ടിയാലുപചാരത്താല്സ്സു.ബന്ധത്താലുദെ ന്നിയേ 
ക്ഷണിച്ചീ ടാത്തതെന്യേ മന്പില്പാത്തൊന്നല്ല മല്ബ്ബലം. വ് 

കുലീ നാരൃയജനം കൂടിത്തുഷ്യപുഷ്ടമനുദ്ധതം. 

മറനോപചാരം ചെയ്യേററം പേര് കേട്ടും ധൈര്യമാര്ന്നുമേ. 8 

പുണൃകര്മ്മാക്കളാം നാനാസചവി ശ്രേഷ്യരാം പലര് 

ലോകപാലാഭരാം മററ നരസത്തമര് കാപ്പുതായ, ി 

ബലഭൃത്ൃരൊടൊന്നിച്ചു കാമാല്ട നമ്മോട ചേര്ന്നവര് 
നമുക്കിഷ്യം നോക്കിടുന്ന പല മന്നോര് ഭരിപ്പതായ, 0 

ചുററും പുഴകളല്പ്പൂര്ണ്ണമഠയ.” നില്ലം കടലൊത്തതായ 
പക്ഷമെന്യേ പക്ഷിയൊക്കും രഥാശ്വങ്ങഠം കലര്ന്നതായ, 11 

കുന്നം പൊട്ടി മദം ചാടും കൊമ്പന്മാരൊത്തു പവാച്ചതായ 
ഒക്കുമെന് പടയെക്കൊന്നി തെന്തയ്യോ ഭാഗ്ൃമെന്നിയേ? 12 

യേറധാക്ഷയജലം ചേര്ന്നു ഘാരം കൈത്തിരയാര്ന്നുമേ, 
ക്ഷേപണീ ഗദ വഠാം കത്തി വേലമ്പും മീന് കലര്ന്നുമേ, 13 

ധ്വജഭൂഷകഠയം ചേര്ന്നും സ്ദ്രത്തോല്പലമ്യന്നുമേ 

ഓടുന്ന വാഹനക്കാററിലിളക്കം പുണ്ടുകെഴണ്ടമേ, 34. 

ദ്രോണവന്പാതാളമാണ്ടും ഫാദ്ദ”കൃക്കയമാര്ന്നുമേ 
ജലസംഘഗ്രാഹ മോടുടം കര്ണ്ണചന്ദ്രോദയോദ്ധതം€ 18 

നില്ലം പടക്കടല് കടന്നൂക്കി ല്പ്പാര്ത്ഥ൯ ഗമ്ക്കവേ, 

ഒററത്തേര ലെന് പടയെശ്ശൈനേയന് കയറീടവേ. 16 

അതിതശ്ശേ ഷിപ്പു കാണ്മ്ലാ സവ്യസാചി കടക്കവേ, 
രഥീന്ദ്രനാം സാതൃകിയയമെന് പടയ്ക്കുയി സഞ്ജയ! 17 

ഈക്കേറുമവരെക്കേറി ക്കണ്ടവാറപ്രകാരമേ 

ഗാണ്ഡീവിബാണമാര്ഗ്ലത്തില്ക്കണ്ടിട്ടാസ്സിന്ധുരാജനെ! 18 

കുരുക്കളെന്ത കൃതൃത്തെച്ചെയ്തിതാക്കലചോദിതര്? 

ക്രമൃരമാപ്പെട്ട കാലത്തെന്താലംബം കണ്ടിതായവര്? 39 
ഒന്നിച്ചു കാരവന്മാരെ ഗ്രസിച്ചു മുത നിശ്ചയം 

3 തുഷ്ടപുഷ്ടം . തുഷ്യിയോടും പുഷ്ടിയോടും കൂടിയതു”. 9 ബലഭ്തേര്..ം. 
സൈന്യവും ഭൃത്യന്മാരും. 3 കാമാല്.ട.സ്വയം ആഗ്രഹിചൃതനുസ്ധരിച്ചു് 

3 ക്ഷേപണി കഴുക്കോല്. 5 ഗ്രാഹം ... മുതല. 6 കര്ണ്ണുച ന്ദ്രോദയോദ്ധ നം ..ം 
കര്ണ്ണനാകുന്ന ചന്ദ്രന്െറ ഉദയത്താല് ഏററം കൊണ്ടതു”. 
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അവരക്കെഴം വിക്രമവുമത്ര കാണ്ടീല സംഗരേ. 20 

കേന, കയറീ പോരിലവിടെക്കുഷ്ണപാണ്ഡവര് 
അവ രഓൊത്തടയാനശുമുണ്ടായിലിങ്ങു സഞ്ജയ! [7] 

പോററിയോര് പല യോധന്മാര് പരീക്ഷിച്ച മഹാരഥര് 

തക്കോരു ശമ്പളത്താലും നല്പവാക്കാലു മങ്ങനേ 

സല്ക്കരിക്കാത്ത യോധന്മാരെന്്െറ സൈനൃയത്തിലില്ലെടോ 
വേലമയ്യ്കൊത്തു കിടഗ്ക്കുന്നുണ്ടന്നവേതനമേവനും. 3 

പോരാളിയല്പഃതില്ലാരുമെന് പടയ്ക്കുയി സഞ്ജയ! 
അല്പം കൊടുക്കപ്പെട്ടോനും വൃത്തി*യില്പാത്ത മര്ത്തൃയനും, 2൭ 

സല്ക്കരിപ്പൂു യഥാശക്തി ദാനമാനങ്ങളാലെ ഞാന് 

അമ്മട്ടെന്മക്കളം താത, ജ്ഞായിബാന്ധവവര്ഗ്ശവും. 25 

അവര് പോരില്ച്ചെന്നവാറേ തോല്ലിക്കപ്പെട്ട പാര്ത്ഥനാല് 

ശൈനേയനാലും ജിത്രായ” ഭാഗ്യമല്യാതിതെന്തുവാ൯? ൧6 

പോരില്ക്കാക്കപ്പെടുന്നോനും കാപ്പോരുമയി സഞ്ജയ! 

ഇവര്ക്കു വഴിയൊന്നല്ലോ രക്ഷ്യന്നും രക്ഷികഴംക്കുമേ. 27 

പോരില്ജ്ജയദ്രഥാഗ്രത്തിലര്ജജൂനന് നിന്നു കാണ്കയാല് 
പാരം വ്യാമൂഡനെന്നുണ്ണി ചെയ്ത കാര്യവുമെന്തുവാന്? മു 

പേടികൂടാതെ ശൈനേയന് കടക്കുന്നതു കണ്ടതില് 
കാലത്തിന്നൊത്തിടും കൃത്യമെന്തു കണ്ട സുയോധനന്? 29 

സര്വ്ൃവശ്ര്ര്രാതിഗര് പട്ക്കൂഠംപ്പുക്കോരു രഥീന്ദ്രരെ 
പോരില്ക്കന്ടിട്ടെന്െറ കൂട്ടര് ചെയ്ത നിശ്ചയമെന്തുവാന്? 30 

പാര്ത്ഥന്നു വേണ്ട! ദാശാര്ഹന് കൃഷ്ണന് നില്പതുമങ്ങനേ 

ശൈനേയന൯ നി പ്പതൃം കണ്ടു മാഴ“കുന്നൂ മക്കഠം നിശ്ചയം. 91 

ശൈനേയനും ഫല്ഗുനനും പട കേറിക്കടന്നതും 

കുരുക്കഠം പായ ”വതും കണ്ടു മകന മക്കഠം ന ശ്ചയം. 32 

ശത്രുദ്ധധംസേകദ്യമം വിട്ടും പായാനുത്സാഹമാണ്ടുമേ 

രഥാി മാര് പാഞ്ഞ തായ “ക്കണ്ടു മാഴ “കുന്നൂ മക്കഠം നിശ്ചയം. 33 

ശൈനേയനും ഫല്ഥഗുനനും തേര്ത്തടം ശുൂനൃമാക്കിയും 
യോധരകെക്കൊന്നതയ്ക്കണ്ടു മാഴകുന്നു മക്കഠം നിശ്ചയം, 34 

തേര് കൊമ്പനാന കുതിര പടയില്പ്പല വീരരും 

അങ്ങു മണ്ടുന്ന തായ ക്കണ്ടു മാഴ-കുന്നു മക്കം നിശ്ചയം. 35 

അര്ജജുനന് വിട്ടന്പ കണ്ട കൊമ്പന്മാര് പാഞ്ഞിടുന്നതും 

വീണതും വീഴ“വത്രം കണ്ട മാഴകന്നൂ മക്കഠം നിശ്ചയം. 36 

ഒശെനേയപാര്ത്ഥര് മേലാളെക്കൊന്നശ്വങ്ങളെയും രഥം 
യകര്ത്തറംകളളെയം കുണ്ട മാഴ്കുനൂ മക്കഠം നിശ്ചയം, 377 

& വൃ.്ഞി -- ഉപജീവ നഠാരഗ്ഗം. 
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മാധവാര്ജജൂനര് കൊന്നിട്ടു ഹയങ്ങളെയുമെങ്ങുമേ 
പാഞ്ഞേടുന്നചയും കണ്ടു മാഴ“ കുന്നൂ മക്കഠം നിശ്ചയം. 38 

എല്പാടവും ബാധയേററ പോരില്ക്കാലാഠംകളേയുമേ 

ജയാശ കെട്ടതായ"ക്കണ്ടു മറഴ?കന മക്കഠം നിശ്ചയം. 9 
ദ്ദോണന്റെറ പടയ്യം കേറി മടങ്ങാതുള്ള വിരരെ 

ചെട്ടന്നായവരെക്കണ്ട മറഴ “കുന്നു മക്കഠം നിശ്ചയം. 40 

വ്യാമോഹി പ്പേോന് താത, കൃഷ്ണ ര്ജ് ജൂനരച്ൃതരിങ്ങനേ 

എന് ബലത്തില് സാതൃകിയമൊത്തേറിയതു കേഠംക്കയാല്. 
ആത്തേരാളി ശിനി ശ്രേഷ്്ന് പടയിത്ക്കയറിപ്പരം 
ഭോജപ്പട കുടന്നപ്പേോഠം ചെയ്തതെന്താണു കൌരവര്? മ 

പാണ്ഡവന്മരരെയവ്വണ്ണം ദ്രോണന് പോരില്ത്തടുത്തതില് 

ഉണ്ടായ നയദ്ധമങ്ങെമ്മട്ടാണതും ചൊൽക സഞ്ജയ! 48 
ദ്രാണനോ ബലവാന് വന്പ൯ കൃതസ്ത്പേന് യൃദ്ധദര്മ്മദന് 

പാഞ്ചാലരാ വില്ലനെപ്പോര്ക്കെതിര്ത്തെയ്തതുമെങ്ങന? 44 

ദ്രോണനില്പ്പുകയാണ്ടുള്ളോര് പാര്ത്ഥന്നു ജയകാംക്ഷികഠം 

ഭാരദവാജന് രഥി പകഷ്യള്ളോനാണവരില് പരം 43 

ജയദ്രഥവധത്തിന്നു ജിഷ ണവും ചെയ്തതെന്തുവാന്? 

അതൊക്കയെന്നോട ചൊല്ലു നീ സഞ്ജയ, സമര്ത്ഥനാം. 46 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

താന് ചെയ്ത തെററിലുണ്ടായ വ്യസനം ഭരതര്ഷഭ! 
ഉഴംപ്പെട്ടിട്ടിങ്ങു നീ വീര, നാടന്മാതിരി മാഴ്കൊലാ 47 
മുന്നേ ചൊല്ലീലയോ താത, വിദുരാദി സുഹൃജ്ജനം 

കൈ പി ടഭൊല്പം പാണ്ഡവരെയതു കൂട്ടാക്കിയില്ല നീ. 48 

ഹിതം നോക്കും സുഹൃത്തുക്കഠം ചൊണന്നാല്ക്കുട്ടാക്കി ടാത്തവ൯ 

പെരുതാം വ്ൃസ നത്തില്പ്പെട്ടുഴലും നീകണക്കി നെ. 49 

ദാശാര് ഹന് വന്നിരന്നില്ലേ മന്ന, മുന്നം ശമത്തിനായ? 

നിന്നില്നിന്നാക്കാമിതവും കൃഷ്ണന് നേടില കീര്ത്തിമാന്. 50 

നിന് നിര്ഗ്ഗുൂണത്വവും കണ്ടു മക്കളില് പക്ഷപാതവും 

ധര്മ്മത്തില് ദ്ദവൈധവും* പാണ്ഡുപുത്രമത്സരവ്ൃത്തി യം ൫1 

നിന്നഭിപ്രായവും കണ്ടു കുടിലം പാണ്ഡുപുത്രരില് 

ആര്ത്തപ്രലാ പം പലതും മനുജാധിപസത്തമ! പ] 

സര്വ്വലോകാത്മതത്ത്വജ്ഞന് സര്വ്വലോകേശ്വരന് പ്രഭ 

വാസുദേവന് പിണച്ചാനീക്കുരുവീ രമഹാരണം. ൭ 

തന്െറ കുററത്തി നാലങ്ങയഷ്ണാപ്പെട്ടു വലുതാം ക്ഷയം 

ദുര്യോധനനിലി ക്കുററം ചുമത്തീടായ”ക മാനദ! 2൭ 

നിന് പ്രവൃത്തി ഭവാനൊന്നുമി, ല്ലാദിക്കും നടുക്കുമേ 

ല് ദ്ദൈധംം.വിരോധം. 



303 ജയദ്രഥവധപര്വം 

ഒട്ടക്കവും കാണ്ഞതില്ലാ നിന്മൂലംതാന് പരാജയം. 56 

അതിനാല ങ്ങറപ്പോടും ലോകനിഷ്ടയറിഞ്ഞു നീ 

കേഠക്ക ദേവാസുരക്രൂരം യുദ്ധമുണ്ടായ വണ്ണുമേ. 96 

സര്ൃയവിക്രമി ശൈനേയന് നിന് ബലത്തില്ക്കടക്കവേ 

ഭീമസേനാദി പാര്ത്ഥന്മാരേററു നിന് പടയോടുടന്. 07 

ചൊടിച്ചു ഭടരൊത്തൊന്നിച്ചടത്താപ്പാണ്ഡുവീ രരെ 

തടുത്തു പോരി ലൊററയ്ക്കു കൃതവര്മ്മന് മഹാരഥന്, 68 

ഇളകീടും കടലി നെക്കരതാന് തടയയംപടാി 

പാണ്ഡുസൈനൃത്തിനെപ്പോരില്ക്ക തവര്മമന് തട്ടത്തുതേ. 

അതിലതഭതമായക്കണ്ടേന് ഹാദ്ദികൃന്െറ പരാക്രമം 

പോരിലൊത്തേററ പാര്ത്ഥന്മാരിവനെക്കയ റാഞ്ഞതില്. 60 

ഭീമന് മുന്നമ്പുകെറണ്ടപ്പോോഠംക്കൃതവര്മ്മനെയെയ്ത്കടന്ു 

ശംഖുമൂതീ പാണ്ഡവര്ക്കു ഹരഷം കൂട്ടും മഹാഭജന്. 61 

സഹദേവ൯ന്താനി രപര ഞ്ചമ്പാദ്ധര്മ്മരാജനും 

നൂറമ്പുടന് നകുലനുമെയ. “രൂ ഹാദ്ദികൃനെത്തദാ. 62 

പാഞ്ചാല പുത്രരെഴുപത്തിമൂന്നേഴ ഘടോല്ക്കചന് 

ധൃഷ്ടദ്യമ്നന് മുന്നുമമ്പെയ്മേററീ ഹാദി കൃനാര്ത്തിയെ*. 63 

വിരാടനും ഭൂപദനും യാജ്ഞസേനി യുമഞ്ചുതാന് 

ശിഖണ്ഡിതാനുമഞ്ചമ്പു കൃതവര്മ്മനെയ്കത്ുട൯ 64 

വര്ണ്ടുമെയ്യാനിരുപതു ബാണം പുഞ്ചിരി പുണ്ടവന്. 

കൃതവര്മ്മാവുടനെയാ മഹാരഥരെ മന്നവ! 65 

ഓരോരുത്തരെയയുഞ്ചമ്പെയ്യെയ്ണാനേഴു ഭീമനെ: 

ഇവന്െറ വില്ലം കൊടിയും തേരില്നിന്നപ്പൊഠം വീഴത്തി 

വരം വില്ലറെറാരിവനെ ത്വരയോടും മഹാരഥന് [നാന് . 

ചൊടിച്ചു മാറത്തെഴുപതമ്പുകൊണ്ടെയ്കു വീണ്ടുമേ. 67 

ഹാദ്ദികൃമുഖ്യബാണങ്ങഠംകൊണ്ടെയ“ ത്തേററവുമേററ൨ന് 

ഭൂകമ്പത്തില്ക്കുന്നുപോലെ കലുങ്ങീ തേര്നടുക്കവന് , 68 

അമ്മട്ടായ൦ബഭീമനെക്കണ്ടു ധര്മ്മജാദികളപ്പെൊഴേ 

ഹാദ്ദി കൃനെശ്ശൂരന ര ചൊരിഞ്ഞാര്ത്തിപ്പെടുത്തിനാര്. 9 

തേര്ക്കൂട്ടം കൂട്ട ിയവനു കോട്ടകെട്ട് ട്ടു മാരിഫ! 

ഹൃഷ്ടരായ“പാരമമ്പവെയ് തൂ പോരില്ബ'ഭീമന്നു രക്ഷയായു. 

ബോധ വന്നിട്ടുടന് തന്നെ ഭീമസേനന് മ ഹാബലന് 

പൊന്തണ്ടെഴും നല്ലരുക്കുവേലു പോരിലെടുത്തുതേ; 771 

കൃതവര്മ്മരഥം നോക്കി ത്തരില്നിന്നാശു ചാട്ടിനാന്. 

ഭീമന് ചാട്ടീടടമതുറയൂരി യോരഹി പോലവേ 2 

& ഹാര്ദ്ദികൃനു" ആര്ത്തിയെ എറ... കൃതവ 3മ്മാവിനു ദുഖത്തെ വര്ദ്ധീ 

പ്പിചു. 
19 
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കൃതവര്മ്മരഥപ്പാട്ടിലുഗ്രമട്ട1ല് ജ്വലിച്ചുതേ. 

പ്രഭയാഗ്നി പ്രഭയൊടുമടുക്കുമതി നെദ്രതം 73 
രണ്ടമ്പകൊണ്ടു ഹാദി ക്ൃയന് രണ്ടായ്ക്കണ്ടിച്ചിതപ്പൊഴേ. 

അററുവീണിതു താഴത്താപ്പൊന്നണിഞ്ഞോരു വേലഹോ! 74. 

വിളക്കി'യംബരാല് വീണ കൊള്ളിമീന്്പോലെ ദിക്കുകഠം. 
വേല് പോക്കിയതു കണ്ടേററം ചൊടിച്ചു ഭീ മനപ്പ്പൊഴേ 75 
ഈക്കേറീടുടം മുഴങ്ങുന്ന വില്ല വേറിട്ടെടത്തുടന് 

പാരില്ച്ചപൊടിച്ചിട്ടം ഭീമന് തടുത്താനങ്ങു ഭോജനെ. 6 

സ്പനാന്തരത്തി ലവനെയെയ്കി തഞ്ചമ്പു കൊണ്ടുടന് 

ഭീമന്, ഭീമബലന് ഭൂപ, നിന്െറ ദുര്മ്മന്ദ്രിതത്തിനാല്. 77 
ഭീമന് മേലൊക്ക മുറിയേല്ലിച്ച ഭോജന് പരം പ്രഭോ! 
പത്ത രക്താശോകമട്ടില്പ്പോര്ക്കളത്തില് വിളങ്ങിനാന്. 78 
ഉടന് ചൊടിച്ചു മൂന്നമ്പു ഹസിച്ചാഞ്ഞെയ്ക) ഭീമനെ 
മററുള്ളവരെയ്യം പോരിലെതിര്ത്തെയ്യര്ടിനാനവന്. 79 

കറിണഞ്ഞല്ലുംരഥികളെ മുമ്മൂന്നമ്പുകളാലുടന് 

അവനേയുമെതിര്ത്തെയ്മാരേഴേഴമ്പവരപ്പ്ൊഴേ. 80 

മഹാരഥന് ക്ഷുരപ്രത്താല്ച്ചൊടി യോടഥ സാത്വതന് 
ശിഖണ്ഡിയുടെ വില്ലെയ്ക മുറിച്ചിതു ചിരിച്ചുടന്. 81 
വില്പററപ്പോഠം ചൊടിച്ചേററം വെമ്പലോട ശിഖണ്ഡിയും 
തിളങ്ങീടും പരിചയ്യം വാളം കൈക്കൊണ്ടു സംഗരേ. 82 

പൊന്നണിഞ്ഞുള്ള പരിച ചുററിച്ചും കൊണ്ടുതാനവന് 
കൃതവര്മ്മരഥം നോക്കി വാള വിട്ടീടിനാനുടന്. 83 
അവന്െറയസ്പുള്ള വില്ല മുറിച്ചാ വാള മന്നവ! 

താഴേ വീണ വാനില്നിന്നാ ജ്യോതി സ്സനെന്ന കണക്കിനെ. 84 

അതിന്നിടയ്ക്കു വെമ്പീടടം കൃതവര്മ്മനെയാഹവേ 
മഹാരഥന്മാരൂക്കേറുതമ്പ കൊണ്ടെയ്കിതേററവും. 85 

ഉടന് മുറിഞ്ഞ വില്ലങ്ങ വെച്ചു മറെറാന്നെടുത്തുടന് 

ഭരതശ്രേഷ്ഠ, വിദ്വേഷിമദിയാം ഹൃദി കാത്മജന്. 86 

പോരിലെയ്തു പാണ്ഡവരെ മുമ്മൂന്നു വിശിഖങ്ങളാല് 
എയ്കൂ ശിഖണ്ഡിയെ മൂന്നും പിന്നെയഞ്ചും ശരങ്ങളാല്. 87 
വില്ല വേറിട്ടൊന്നെടുത്തു പുകഴാര്ന്ന ശിഖണ്ഡിയ്യം 

ഹാര്ദ്ദികൃനെക്കൂര്മ്മനഖബാണം? തൂകിത്തടത്തുതേ. 88 

ഉടന് പോരില് ചൊടിച്ചിട്ട നൃപതേ, ഹൃദികാത്മജന് 
മഹാരഥന് യാജ്ഞ ഃസനി യോടട പാഞേതററി തുക്കൊടും ൫89 

മഹാത്മാവായ ഭീഡ് മന്നാ മുതൃഹേതുവൊടായ് രണേ 

1 വിക്കുക -. പ്രകാശിപ്പ ക്കുക. 2 കൂര്മ്മനഖബാണം -. ആമയുടെ നഖ 
അആഅ്ന്െറ ആകൃതിയിലുള്ള ബാണം 
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ആനയോടാ വ്യാ।ഘമട്ടില്ശ”ശൂരന് കൈയുക്കു കാട്ടവോന്. 

അവര് ദിഗ്ലജതുല്യന്മാര് കത്തും തീയിനൊടൊത്തവര് 

ശരസംഘംകൊണ്ട തമ്മില്പ്പാഞ്ഞേററാരങ്ങരിന്ദമര്. 91 

നല്ല വില്പിട്ടലയഷുന്നോര് വിശിഖങ്ങം തൊടുപ്പവര് 

അര്ക്കന്മാരംശുനിരപോലസംഖ്യം തൂകിടന്നവര് 92 

കൂര്ത്തുമൂര്ത്തമ്പെയ്കു തമ്മില്ത്തപീ ഡിപ്പിക്കും മഹാരഥര് 
പ്രളയാര്ക്കുന്മാര് കണക്കേ വീരമ്മാര് വിലസീടി നാർ. 93 
കൃതവര്മ്മറവു രഥിയാം യാജ്ഞസേനിയെയാഹവേ 

അമ്പെഴ്മെഴവതും മൂന്നും വീണ്ടുമഞ്ങെയ്കിതേഴുടന് 94 

ഏററമെയത്തേറഴന്നായായം തേര്ത്തടത്തിലിരുന്നുപോയ* 

വില്പമമ്പും കൈവെടിഞ്ഞു മോഹാലസ്ൃത്തിലാണ്ടപോയ്.95 

വിഷാദിച്ചവനെക്കണ്ട നിന്നാഠംക്കാര് പുരുഷർഷഭ! 

ഹാര്ദ | കൃനെപ്പൂജചെയ്യാര് വ്ര്രൂവും വീശിനാരുടന്. 96 

ശിഖണ്ഡി ഹാര്ദ്ദികൃശരം കൊണ്ടുഴന്നെന്നു കണ്ടുടന് 

പോര്ക്കളം വിട്ടു തേരാളിശ്രേഷ്ണനേ മാററി സാരഥി. 977 

ശിഖണ്ഡി യെത്തേര്ത്തടത്തി ലി രത്തിക്കണ്ടു പാണ്ഡവര് 

രഥങ്ങളാലുടന് പോരില് വളഞ്ഞു കൃതവര്മ്മനെ. 98 

അതിലത്ൃയല്ഭതം ചെയ്ത കൃതവര്മ്മന് മഹാരഥന് 
കൂട്ടൊത്ത പാര്ത്ഥരെപ്പ്യോര ।ല്ത്താനൊററയ്ക്കു തടുത്തതില്. 99 
വെ൬ആ പാണ്ഡവ പാഞ്ചാല ചേദി സൃഞ്ജയരേയുമേ 

വീരകേകയരേയയംതാന് കൃതവര്മ്മന് മഹാരഥന്. 300 

ഹാര്ദ്ദിക്യന് കൊന്നൊടുക്കുന്ന പാണ്ഡവപ്പടയാളികഠം 
അങ്ങു ധിങ്ങും പാഞ്ഞുഴന്നു പോരിങ്കല് നിലവിട്ടപോയ്. 201 

ഭീ മാദ്യരഠം പാണ്ഡവരെപ്പോരി ല്ത്തോല്ലിച്ചു വിട്ടവന് 

പോരില് നിന്നിതു ഹാര്ദദികൃന് പുകയററഗ്നി പോലവേ. 

ഹാര്ദ്ദിക്യന് പോരി ലോടിച്ചു വിട്ടീടുന്ന മഹാരഥര് 

ശരവര്ഷാര്ദ്ദിതന്മാരായ“ പിന്തിരിഞ്ഞിതു കേവലം. 193 

115. ജലസന്ധവധം 

സാതൃകി കൃതവര്മ്മാവി ന്െറ തേരാളീയേയും കുതിരകളേയും കൊല്ലുക 

യം രഥം തച്ചൂടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ത്രിഗര്ത്തന്മാരുടെ ഗജസൈനൃത്തെ മഴ 

വല് നശിപ്പിക്കുന്നു. ജലസന്ധവധം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മനസ്സിരുത്തി ക്കേട്ടാലും ചോദിച്ചതു നരാധിപ! 

മഹഠത്മാവായ ഹാര്ദ്ദികൃനോടി ക്കുമ്പൊഴുത:.ബ്ബലം | 

ലജ്ജിച്ചു താണളവു നിന്നാഠാക്കാര് ഹര്ഷികച്ചിടുമ്പൊഴേ 
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ആഴത്തില് നില നോക്കുന്ന പാര്ത്ഥര്ക്കു കരയേവനോ, 

നിന് കൂട്ടര് പോരി ലാര്ത്തീടുമുച്ചമ: മൊച്ച കേട്ടുടന് 
കൃതവര്മ്മന്െറ നേര്ക്കെത്തീ ശൈനേയന് സത്വരം നൃപ! 3 

കൃതവര്മ്മന് സാതൃകിയെക്കൂര്ത്തുമുര്ത്ത ശരങ്ങളാല് 
ചൊടിച്ചെയ്താനതില്പ്പംരം ചൊട്' ച്ച ശിനിപുത്രനും. & 

ശൈനേയന് കൃതവര്മ്മന്െറ നേര്ക്കുടന് തീ ക്ഷ“ണഭല്പവും 
വേറിട്ട നാലമ്പുമാഞ്ഞു വിട്ടു യൃദ്ധത്തിലപ്പ്യൊഴേ. ി 

അവയശ്വങ്ങളെക്കൊന്നു ഭല്പം കെ ണ്ടുമറുത്തുതേ 

കൂര്ത്തുമൂര്ത്തവ്പെയ്ക് പിന്നെപ്പിന്കാവല്സ്സുതനേയുമേ. 6 

അവനെത്തേര് പോക്കി വിട്ടു സത്യപ്പോരാളി സാതൃകി 

അവന്റെ സൈന്യം മദ്ദിച്ചു മൊട്ടഴി ഞ്ഞ ശരങ്ങളംല് 7 

ശൈനേയശരമേററാര്ത്തിപ്പെട്ട ചിന്നീ പടജ്ജനം 

പിന്നെസ്സാത്യകി പൊളയ്യ്കെണ്ടൊന് സത്വരം സത്ൃവിക്രനന്. 8 

കേട്ടാലും നിന് പടയിലാ വീര്യവാൻ ചെയ്തതും നൃപ! 

മഹാരാജ, പരം ദ്രോണപ്പടക്കടല് കടന്നവന്. 9 

കൃതവര്മ്മാവി നെപ്പോരില് പ്രഹര്ഷത്താത്ജ്ജയിച്ചഹോ 

അസംഭൂരമം പോകയെന്നു സുനനോടോതി സാത്യകി. 10 

തേരാനയശ്വങ്ങാംകൂടിക്കാലാഠംപ്പട നി റഞ്ഞുമേ 

നിന്െറ സൈന്യം കണ്ട വീണ്ടം സുതനോടോതിനാനവന്: 
* * ദ്രോണപ്പടഷ്ക്കിടത്തായിക്കാറുപോലെ നിരന്നിതാ 
പെരുത്താനപ്പടയതിന്നത്രേ രുക“മരഥ൯ മുഖം. 12 

ഇവരോ പല പേര് സൂത, പടയാല് ദുര്ന്നിവാര്യരാം 
ദുര്യോധനന് ചൊല്ലി വിട്ടോര് നമുക്കായുയിര് വിട്ടവര്. 13 

വില്ലാളി രാജപുത്രന്മാര് കേറിപ്പ്ൊൊരുവരേവരും 

ത്രിഗര്ത്തരഥിമുഖ്യന്മാര് പൊന്നണിക്കൊടി യള്ള വര്. 14 

എന്െറ നേരിട്ട വീരന്മാര് പൊരുതാനുന്നി നില്ല്യയാം 

എന്നെയങ്ങെത്തിക്കു സുത, വിട്ട വാജികളെ ക്ഷണം. 28 

ദ്രോണൻ കാണ്കെപ്പ്യൊരുതുവ൯ ത്രിഗര്ത്തന്മാരൊടിപ്പെൊം 
മെല്ലെക്കേറീടിനാന് സൂതന് സാത്വതന്്റെറ മതപ്പടി. [ഞാന്. ' 

സൂര്യവര്ണ്ണപ്രഭയൊടും കൊടിയാടുന്ന തേരിനാല് 
അതേന്തീ സൂതവശ്യങ്ങഠം തുള്ളമ്മട്ടള്ള വാജികഠം. 17 
വായയവേഗങ്ങഠം പടയില് വെള്ളി കുന്ദേന്ദുകാന്തികഴം 

ശംഖിന്നിറം വാജി കളാലവന് പോരിലടുക്കവേ, 38 

ചുററുമാനപ്പടയുമായ” വളഞ്ഞു ശൂരറപ്പൊഴേ 
ക്ഷിപ്രം പിളര്ക്കുന്ന പല തീക്ഷ“ണബാണം ചൊരിഞ്ഞവര്. 
കൂ൪ത്തുമുര്ത്തവ്പെയ്ക്ു ഗജപ്പുടയോടേററു സാത്വത൯ 

മഴക്കാലം മലകളില് മഴപെയും മുകില്പ്പടി. 20 
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ശിനിനന്ദനനെയ്യീട്ടമിടിത്തീ യൊക്കുമമ്പകഠം 

കൊണ്ടിണ്ടലാണ്ടുകൊണ്ടങ്ങ മണ്ടി പോര് വിട്ടു കുംഭികരം. 21 

കൊസമ്പററും ചോര പാടീട്ടം മസ്പകങ്ങഠം പിളരന്നുമേ 

ചെവി വായ്യം കൈയമററും മേലാഠം കൊടികഠം പോയിയും 

ധണിചപട്ടകളങ്ങററും പെരും കൊടി മുറിഞ്ഞുമേ 

മേലാഠം ചത്തും പത്തു ദിക്കും പാഞ്ഞു കമ്പിളി തുങ്ങിയം. 23 

ചീറിയ്യം പല നാദത്തില്ക്കാറിരമ്പുന്ന മാതിരി 

നാരാപം വത്സദന്തങ്ങഠം ഭല്ല൦ഞ്ജലി കങ്ങളം 24 

ക്ഷുരപ്രമരദ്ധകന്ദ്രങ്ങളിവ സാത്ൃക്രിയെ യ്കഹേഠ! 

കീറിച്ചോരയൊലിചച്ചോടീ മലമുത്രങ്ങം വിട്ടവ 25 

തിരിഞ്ഞ പാഞ്ഞു ചിലത്ര, പ് ണ ചത്തിതു ൭ററവ. 

ഈമട്ടു സാതൃക്രി പരം മശക്ഷം കുഞ്ജരപ്പട 426 

അഗ്നയൃര്ക്കേഗ്രശരം കൊണ്ടെ പാഞ്ഞു പോയിതു ചുററുമേ. 

ആറപ്പുട മുട റഞ്ഞ പ്പോഠംജ്ജംസന്ധന് മഹാബ ലന് 47 

രജതാശവഥം നോക്കിക്കിണഞ്ഞെത്തിച്ചു ദന്തിയെ., 

പൊന്നുംചടുയെഴും ശ്രരന് ശുദ്ധഹേമാംഗദന് ശുചി 28 

വാളേന്തിച്ചന്ദനം പുശി ക്കണ്ഡലാഡ്യയന് കിരീടവാന് 
ശിരസ്സിലേററം ദിന്നുന്ന പൊന്നുംപൂമാല ചാര്ത്തിയോന് 29 

മറി ല്പ്പത്തക്കവും മിന്നും കണ്ണസൂത്രവുമാണ്ടവന് 

പൊന്കെട്ടെഴും വില്ലലച്ചും കൊണ്ടാറപ്പുറമേറിയോന് 30 

മിന്നലൊക്കം കാറുപോലെ മിന്നിശ്ലോഭിച്ചു ഉന്നവ! 

മാഗധനെറ ഗജദശ്രേ്ണനൂക്കില്പ്പാംഞ്ഞെത്തിടുമ്പൊഴേ ! 

തടുത്തു സാത്യകി പരമാഴിയെക്കര പോല വ. 

ശൈനേയനസ്പെയ്കു നിര്ത്ത് ഫസ്പ'യേയെന്നു കണ്ടതില് 34 

പോര ।ല്ക്കോപാച്ചു നൂപരേം, ജചസന്ധന് മഹാബലന്൯. 

ചൊടിച്ചുടന് മഹാരാജ, ഭാരം താങ്ങും ശരങ്ങളെ. 39 

ജലസന്ധന് വലാച്ചെയ്ത ശൈനേയനുടെ മാറിലായ്. 

ട്ട ച്ചാണഷ്ക്കിട്ട ലേറേ ഒല്പംകെ.ണ്ടുടനപ്പെഠഴേ 84. 
അബ്പെയ്യും വൃഷ്ണി വിരന്െറ വന്പപെഴും വില് മുറിച്ചുതേ. 

വില്പറെറാരാസ്സ്റാത്യകിയെ ഹസിക്കുംപടി ഭാരത! 85 

കൂര്ത്തുമുര്ത്തെഴു മഞ്ചമ്പു കൊണ്ടെയ്കു വീരമാഗധന്. 
ജലസന്ധന് പല ശരമേല്ലിച്ചേോന൯ വിരൃവാനവന്൯ 36 

കുലുങ്ങീലാം മഹാബാഹുവതൊരല്ഭതമായിതേ. 
അമ്പെയ്കതതു കണക്കാക്കാഷയേറെ വെമ്പാതവന് ബലി 37 

വേറേ വില്ലയൊന്നെടുത്തിട്ട നില്ല നില്ലെന്നു ചൊല്ലിനാന്൯. 
ശൈനേയനിത്രയയം ചൊല്ലിജജചസന്ധന്െറ മാറിലായ് 98 

ഈടക്ക .ടറുപതമ്പെയ്ക്കു ചാരിച്ചും കൊണ്ടു കേവലം. 



ജലസന്ധവധം 909 

ത” ഷ് ണക്ഷുരപ്പം കൊണ്ടിട്ടു പിടിപ്പാട്ടി ല്ദ്ധനുസ്സമേ ച 

മുടിച്ചു ജലസന്ധനെറെറദലധലെയ് രൂ മൂന്നു ബാണവും. 

അലസന്ധനമാവില്ലധമ്പം ഒകൈവിട്ടുകൊണ്ടുടന് 40 

കതാമരം സാസന്ൃകിയുടെ നേര്ക്കുടന് വിട്ട മാരിഷ! 

രാധവ ൫൯ൊധിടംകൈഴു പിളര്ന്നതു മഹാരണേ 41 

ഘോരം ചീററം പാമ്പു പോലെചെന്നു കേറീ ധരിത്രിയില്. 

ഇടംകൈയു പി ളര്ന്നപ്പേോഠഠം ശൈനേയന് സത്ൃയവിക്രമന് 44 
മൂര്ച്ചയേറം മുപ്പതമ്പകൊണ്ടെയ്കൂ ജലസന്ധനെ. 

ചിന്നീടുടന് വാടെടുത്തു ജലസന്ധന് മഹാബലന് 43 

ശതചന്ദ്രാഞ്ചിതം കാളത്തോലാം പരിചയും പരം. 

വാ വീശിസ്സറത്വ൦ന്്റെറ നേര്ക്കു വിട്ടടിനാനുടന് 43. 

ശൈ നയന് തന് വില്പറുത്താ വാള വീണൂ ധരിത്രിയില്; 

ചുററുന്ന കൊള്ളി പോലേററം ശോഭിച്ചു മന്നില് വീണുമേ. 425 
നു ം ം ലു ടി ച പ ി 

സര്വ്വദേഹം പിളര്പ്പോന്നായ പ്പരനന്തടി ഡൊടൊത്തതായ 

ഇന്ദ്രാശനിദ്ധ്വനിയെഴും വേറ വില്ലൊന്നെടുത്തവന് 46 

വലിച്ചെയ“രതൂ ചൊടിച്ചിട്ടംജജലസന്ധനെയമ്പിനാല്. 

പിന്നെയാഭരണം പൂണ്ട കൈ രണ്ടും കത്തിയമ്പിനാല് 47 

അറുത്തു ജലസന്ധന്െറ ചിരിച്ചും കൊണ്ടു സാത്യകി, 

ആനപ്പുറത്തുന്നു വീണആആ പരിഘാഭം ഭജദ്വയം 48 

കുന്നില്നിന്നഞ്ചു പടമുള്ളഹിയുഗ്മം കണക്കിനെ. 
കണ്ഡലാലംകൃതം നല്ല പല്പുള്ളോരു മുഖത്തെയും [1] 

മൂന്നാമത്തെക്കത്തിയമ്പകൊണ്ടറുത്തിതു സാത്യകി. 

കൈയ്യും കഴുത്തും കൊയ്മിട്ടൊരാക്കബന്ധം ഭയങ്കരം 50 

ചോരകൊണ്ട്ടേററമാറാടീ ജലസന്ധറ്ററയാനയെ. 

ജലസന്ധനെയാപ്പോരില്ക്കൊന്നു സാത്ൃകി സത്വരം 1 

ആനപ്പുറത്തുള്ളമ്പാരി ഡീഴിച്ചിതു ധരാപതേ! 

മെയ്യില്ച്ചോരയണി ഞ്ഞോരാജജലസന്ധന്െറ കുഞ്ജരം ൭൭ 
വഹിച്ചു തൂങ്ങിടുംവണ്ണം കെട്ടിയിട്ടള്ളിരിപ്പടം. 
അമ്പാല്സ്സ്റാത്വതനദിപ്പിച്ചാര്ത്തിയോടും മഹാഗജം ൭3 

ഉച്ചത്തി ലാര്ത്തു മദ്ദിക പാഞ്ഞു കേറീ സ്വസേനയില്,. 
ഹാഹാകാരം പെരുത്തുണ്ടായ” നിറ്റ സൈന്യത്തില് മാരി 
ജലസന്ധനെയാ വൃഷ്ണ !പ്രവരന് കൊന്നുകാണ്കയാല്. [ഷി 
പിന്തിരിച്ചോടി നാരപ്പ്ോോഠംച്ചുററും നിന് പടയാളികഠം ര] 

ഓടവാനുന്നിയരിയെ വെല്വാനുത്സാഹമെന്നിയേ. 

ഇതിന്നിടയ്ക്കു നൃപതേ. ദ്രോണന് ശസ്്രധരോത്തമന് 

പായയമശ്വങ്ങളൊത്തേററു രഥിയാം സാത്വതേന്ദ്രനായ. 

അവ്വണ്ണം സാത്വതന് കേറുന്നതു കണ്ട കരൂത്തമര് 97 

6 [ഴി 
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ശൈനേയനോടു പാഞ്ഞേററു ദ്രോണരൊത്തു ചൊടിച്ചുട൯ 
കുരുക്കഠംക്കും സാത്വരന്നും പിന്നെയുണ്ടായ് രണം നൃപ! 29 

ദ്രോണര്ക്കും പോരക്കളത്തിങ്കല്ഗ്ഘോരം ദേവഡാസുരോപമം. 

] 16. കൃതവര്മ്മപരാജയം 

സാതൃകിയുടെ മുന്നേററവും പരാക്രമവും. കൃതവര്മ്മാവു'" ദുര്യോധനന്െറ 

സഹായത്തോടുകൂടി വീണ്ടും പോര്ക്കളത്തില് വന്നു സാതൃകിയോടെതിരീ 
ടന്നു. അവരെ രണ്ടുപേരെയും തോല്ലിച്ചുകൊണ്ടു” സാതൃകി വീണ്ടും മുന്നോട്ട 
പോകുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ബാണജാലം രൂകി മുററും കിണ ററാ പ്രഹാരികയം 
ത്വരയോടും മഹാരാജ, പൊരുതീ യയുധധനനായ. 1. 

ദ്രോണനെയ്യാനായവനയെയെഴുപത്തേഴു സായകം 
ദുര്മ്മര്ഷണന് പത്തിരണ്ടും ദുസ്സു ഹന് പത്തുമങ്ങനേ. ക 

കജംച്ചിറകെഴും ബാണം വികര്ണ്ണൂന് ദുപ്പതപ്പെൊഴേ 
സ്തനാന്തരത്തിങ്കലിടംഭാഗത്തായെയ്കിതേററവും. ചി 

ദുര്മ്മുഖന് പത്തമ്പുമേവം ദുശ്ശാസനനൊരെട്ടുമേ 

ചിത്രസേനന് രണ്ടമെയ് രൂ ശിനിപുത്രനെ മാരിഷ! ടട 

ദുര്യോധനന് മാധവനെപ്പെരുത്ത ശരമാരിയാല് 
പോരില്പ്പ്പീഡിപ്പിച്ചു മററ ശൂരരും രഥി വീരനെ. 8 

മഹാരഥന്മാര് നിനയ്മക്കഠം ചുററും ചെന്നു തടഞ്ഞതില് 

അവരോടേററു വെവ്വേറെയമ്പെയ” തൂ വൃഷ്ണിപുംഗവന്. € 
ഭാരദ്വാജനെ മൂന്നൊന്പതമ്പു ദുസ്ലഹനേയുമേ 

വികര്ണ്ണനെത്താനി രുപത്തഞ്ചേഴാച്ചിത്രസേനനെ. 7 

ദുര്മ്മഷണനെയീരാറു വിവിംശതിയെയെട്ടുമേ 

സത്യവ്രതനെയങ്ങൊന്പതമ്പാ വിജയനെദ്ൃശ. 8 
പിന്നെപ്പൊന്വില്ുല.ടും കൊണ്ടാസ്സറാതൃകി മഹാരഥന് 
മഹാരഥന് നിന്മകനോടെതി ര്ത്തേററീടിനാനുടന്൯. ി 

സര്വ്വലോകര്ക്കരചനെസ്സര്വ്വലോകരഥീന്ദ്രനെ 
അമ്വേററമെയ' തൂ വന് 3പാരങ്ങവരതമ്മില് നടന്നുതേ. 10 
കൂര്ത്തുമൂര്ത്തമ്പു തൂകീട്ടം വീണ്ടുമമ്പ തൊടുത്തുമേ 
പോരില്ത്തമ്മി ല്ക്കണ്ടിടാതെയാക്കിനാരാ മഹാരഥര്, 31. 

കുരുനന്ദനനമ്പെയ്കിട്ടേറം ശോഭിച്ചു സാത്യകി 
ചാറൊലിക്കും ചന്ദനം പോലേററം ചോരയൊലിച്ചവന്. 12 

സാത്വ തന് ശരജാലങ്ങളെയ്യോരാ നിന് കുമാരനും 

പൊന്നണിഞ്ഞിട്ടുയര്ന്നോരു യൂപം പോലെ വിളങ്ങിനാന്.39 



കൃതവര്മ്മപരാജയം 911 

വില്ലാളിയാം കാരവന്െറ വില്ല പോരില്ദ്ധരാപതോ! 
കത്തിയമ്പെയ്മറുത്തിട്ടു ചിരിച്ചും കൊണ്ട മാധവ൯ 18 

വില്പറെറാരവനെപ്പിന്നെപ്പെരുത്തമ്പെയ്കതപ്പെഴേ. 
കൈവേഗമുള്ളൊരാ വൈര ।യമ്പെയ്കടല് മുറിച്ചിതല് 15 

മന്നന് പോരില്പ്പൊറുത്തില്പാ ശത്രുവിന് ജയലക്ഷണം. 
ദുരാസദം പൊന്നണിഞ്ഞ മററു വില്ലെൊന്നെടുത്തുടന് 16 

ഈക്കിലെയ് തൂ സാതൃകിയെ വെക്കം നൂറമ്പുകൊണ്ടവന്. 

വില്ലാളി ശക്തന് നിന് പുത്രനേററമാഞ്ഞെയ്തതേററവന് 1.7 

അമര്ഷമാണ്ടവന് പീഡിപ്പിച്ചു നിന്നുടെ പുത്രനെ. 
ആര്ത്തനാം മന്നനെക്കണ്ടു നിന്െറ മക്കഠം മഹാരഥര് 18 

ഓജസ്സ്സോടും സാത്ൃകിയെ മൂടീ വിശിഖവൃഷ്ടി യാല്. 
മഹാരഥന്മാര് നിന്മക്കഠം പലരുംകൂടി മൂടിയോന് 19 

ഓരോരുത്തരെയയ്യഞ്ചെയ്യേഴേഴമ്പെഷ്കണു പിന്നെയും. 

ദുര്യോധനനെയും പിന്നെയെട്ടവ്പെയ്യിതു സത്വരം 0 
ചിരിച്ചറുത്താനവന്െറ വൈരിഭിീഷണച്ചാപവും. 

അന്വെയ്മ്ു വീഴാത്തിനാന് പിന്നെ മണിനാഗണ്റജത്തെയും 21 

കൂര്ത്ത നാലമ്പെയ്കണ നാലു വാജീ യേയും വധിച്ചവന് 
ക്ഷുരപ്രത്താല്സ്സ്റൂു തനേയും വീഴ് ത്തിനാന് പുകളാര്ന്നവന്, 22 

ഇത്തരത്തില്ത്തന്നെ മഹാരഥനാം കുരുരാജനെ 
മര്മ്മം പിളര്ക്കുന്ന പെരുത്തമ്പെയരൂ ഹര്ഷമാണ്ടവന് 238 

ശരോത്തമങ്ങഠം ശൈനേയന് പോരിലേല്ലിച്ചൊരായവന് 
പാഞ്ഞൊഴിഞ്ഞാനുടന് ഭൂപ, നിന്െറ പുത്രന് സുയോധനന് 24 

വില്ലാളി ചിത്ൂരസേനന്െറ തേരില്ച്ചാടിക്കരേറി നാന്, 
ഹാഹായെന്നായി ലോകങ്ങഠം പോരിലങ്ങനെ മന്നവ! 25 

ശൈനേയന് ശശിയേ രാഹവെന്നമട്ടില് ഗ്രസിക്കുവേ. 
ആഗ് ഘോഷത്തെയുടന് കേട്ട കൃതവര്മ്മന് മഹാരഥന് 26 

പ്രഭവാം മാധവന് നില്ലയം ദിക്കിലേക്കുടനെത്തി നാന്. 
പെരുംവില്ലംമുലച്ചശ്വങ്ങളെയോടിച്ചുകൊണ്ടടന് 7 

ഭര്ത്സിച്ചും സുതനേ നേരേ ചെല്ലൂ ചെല്ലെന്നു സത്വരം. 
വാ തുറന്നന്തകുയ്ട്ടിലവന് വന്നതു കണ്ടുടന്൯ 8 
യയയയുധാനന് മഹാരാജ, സുതനോടേവമോതിനാ൯: 
* * കൃതവര്മ്മാവു തേരോടിച്ചമ്പുമായെത്തിടുന്നിതാ 9 

വില്ലാളി മുഖ്യനവനെഠത്തരുകൊണ്ടെതീരേല്ലെടോ.'” 

ഉടനശ്വങ്ങളോടുന്ന കോപ്പ്യൊരുക്കിയ തേരുമായ് 20 

വില്ലാളി പ്രവരന് ഭോജനോടെതിര്ത്തേററി തായവന്, 
പിന്നെപ്പരം ചൊടിട്ടിട്ട കത്തുമഗ്നികഠം പോലവര് 91. 
തമ്മി ലേററൂ നരവ്യാ1ഘരൂക്കേറും വ്യാഥഘസന്നിഭര്. 



91൭. ജയ ദ്ൃഥവധപര്വഖും 

ഇരുപത്താഡെയ്തു ഗാഡം കോജനാശ്ശിനിവിരനെ 2 
കൂരത്തുമൂര്ത്തുള്ള ബാണ.ങ്ങം പിന്നെസ്സൂതനെയഞ്ചുമേ. 
വിരുതന് നാലമ്പുകൊണ്ടു നാലു വാജി കളേയുമേ 9 

പ്ര ഹരിച്ചു സാത്വതനെറയമിണങ്ങും സൈന്ധവങ്ങളെ. 
രക് മദ്ധവജന് രും മപൃഷ്ടപ്പെരുംവില്ലിട്ടലച്ചുടന് ി 

രുക”രാംഗദന് രുക്വരമ്മന് രക”മപുംഖങ്ങഠം തൂുകിനാ൯. 
ഉടദനെണ്പതു ബാണങ്ങംം ശൈനേയന് കൃതവര്മ്മനില് 36 
എയ് രൂ ത്വരയൊടും പാര്ത്ഥദര്ശനാര്ത്ഥം മുതിര്ന്നവന്. 
ഉയക്കെഴും ശത്രുവുക്കോടുമെയ്യ്ൊരാശ്ശതൂുമതാപന൯ 96 
ഭൂകമ്പത്തില്ക്കുന്നു പോച്െ കല്ൃയങ്ങപ്പേധയ് ദുരാസേദന്. 
അര്വ്വത്തിമൂന്നു നാലശാളെയേഴമ്പ സൂതനെ 37 
കൂര്ത്തുമൂരത്തവയെയ്യനാംശെശശഴരയന് സത്ൃവിക്രമന്൯. 
പൊന്കടക്കെട്ടെഴും ബാണം തൊടുത്തിട്ടഥ സാതൃകി ി 
ചൊടിക്കും പാമ്പുപോദമലോഠറം ടവലിക്കധതു വവിട്ടുതേ. 

കൃതവര്മ്മഠവി ലങേദമറുയദണ്ഡോഗ്രമാശ്ശൂരം 39 
പൊന്നണി ഞ്ഞേറെ മിന്നുന്ന ചട്ട കീ റ്പ്പിളര്ന്നുടന് 
നിണത്തില് മുഞ്ങിയാഗ് ഘോരബാണം കേറീ ധരിത്രിയില്. 
ചോര ചാടിസ്സ്റാത്വതനെറ ബാണമേററാര്ത്തനായവ൯ 
വില്പംമമ്പം കൈധെടഞ്ഞു തേരില്നിന്ങ്ങു വ3ണപോയ”. 

സിംഹദംഷ്ടന് മുട്ടുകുത്തി വീണാനമിരവിക്രമന് 
ശൈനേയബാണമേറ റാര്ത്തന് തേര്ത്തട്ടില്ത്താന്നരര്ഷഭന് 
സഹസ്രബാഹുസമനെയബ “ധി പോലപ്രധ്യഷ്യനെ 
കൃതവര്മ്മനെ നിര്ത്തീട്ട പിന്നെയും പോയി സാതൃക്കി. 43 
വേലും വില്ലും ചിന്നിയാനയശ്വം തേരും കലര്ന്നുമേ 
അസംഖ്യം ക്ഷത്രിയശ്രേഷ്ഠരൊഴക്കും ചോരയാറുമായ. 4 
സര്വ്വസൈസ്ൃങ്ങളും കാണ്കെ നടുവേ ശിനിപുംഗവന്൯ 

വൃത്രാരി ദൈത്ൃപ്പടപോലാ വാഹിനി കടന്നുപോയ്. 48 
ആശ്വസിച്ചിട്ട ഹാദ്ദിക്ൃയന് വേറേ വില്ലൊന്നെടുത്തുടന് 
നിന പോരില് പാണ്ഡവരെത്തടുത്തും കൊണ്ടു ശക്തിമാന്. 46 

117. സാത്യകിപരാക്രമം 

ദ്രോണനും സാതൃകിയും തമ്മില് വീണ്ടും ഏററുമുട്ടുന്നു. ദ്രോണനന്െറ പക്ഷ 
ത്തു” ക്ഷീണം കണ്ട കാരവര് രവിടേക്കു പാഞ്ഞെത്തുന്നു, സാതൃകി ദ്രോണ 
ന്െറ തേരാളിമയെ കൊല്ലുന്നു. സാതൃകിയുടെ പരാക്രമം കണ്ടു പേടിച്ച കാര 

വസേന നാല ദിടിലേഷഴം പാഞ്ഞുപോകന്നു. ദ്രോണന്൯ ജയദ്രഥനെ രക്ഷി 
ക്കുന്നതില് ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഗൈനേയനാപ്പടകഒെയങ്ങമിങ്ങമിളക്കവേ 

ഭാരദറജന ഭൂരി ശരനിര പാരം ചൊരിഞ്ഞുതേ. 



സാദൃകിപരാക്രധം ൪29 

ദ്രോണനും സാ.ബ്വതനുമായഗ്ഘോരമായത്തീരസ്ധപിധാരണം 

സര്വ്വസൈന്യങ്ങളം കാണ്കെബ്ബലി ശക്രരണോപ.ം. ി 

ദ്രോണൻ ശൈനേയനെച്ചിത്രസര്വ്വായസശരത്രയം! 

നെററിത്തടത്തിലാഞ്ഞെയ-“രു ഘോരാശീവിഷസന്നിഭംമ 

നെററിത്തടത്തില്ക്കയറി നില്ലമാസ്സ്രായകങ്ങളാല് 

ശൃംഗം മൂന്നുള്ളദ്രിപോലെ ശോഭിച്ചൂ നൂപ, സാത്യകി. ! 

ഇടി വെട്ടുംപോലെയൊച്ചപെടും മററു ശരങ്ങളെ 

ഭാരദ്വാജന് തരം നോക്കി പ്പോരി ലെയ്യാനവന്െറമേല്. 5 

ഭാശാര്ഹന് ദ്രോണനെമയ്യെത്തു മാശ്ശൂരങ്ങളെയപ്പെഴേ 

പരമാസ്രരുജ്ഞനീരണ്ടു ബാണം കൊണ്ടു മുറിച്ചുതേ. 6 

അവന്െറയാക്കൈവേഗത്തെ ദ്രോണന് കണ്ട മഹീപതേ! 

ചിരിച്ചു മുപ്പതമ്പെയ്യാനുടനേ ശിനിമുഖ്യനെ. വ് 

പിന്നേയുമന്പതയ്പവെയ്ത നൂറമ്പെയ്തിതു പാിന്നെയയം 

സാത്യകി ക്കുള്ള കൈവേഗ കൈവേഗത്താല്ജ്ജയിക്കുവോന്. 

ചുററില്നിന്നു ചൊടിച്ചെത്തും പനഗങ്ങഠം കണക്കിനെ 

ദ്രോണന്െറ തേരില്നി ന്നെത്തുന്നുണ്ടംഗം കീ റുമമ്പുകഠം. ൫ 

അമ്മട്ടേ സാത്വതന് വിട്ട നൂറുമായിരവും ശരം 

ദ്രോണന്റെറ തേരിലും ചിന്നീ കടുംചോര കുടിപ്പവ. 30 

ദവി ജേന്ദ്രന്നും സാത്വതന്നും കൈവേഗം കൊണ്ട മാരിഷ! 

ഭേദം കണ്ടീല ഞാന് തുല്യം നിന്നാനന്നാ നരര്ഷഭര്൪. 33. 

ശൈനേയന് ദ്രോണനെപ്പിന്നെ മൊട്ടുഴി ഞ്ഞെണ്പതമ്പുകഠം 

ചൊടിച്ചെയാരൂ കൂര്ത്തുമൂര്ത്ത ശരം തൂകീ ധ്വജത്തിലും, 314 

ന൯ൂറമ്പെയ'തൂ സുതനേയയമാചാര്യന് കണ്ടനില്ലവേ. 

യയയയധാനന്െറ കൈവേഗം ദ്രോണന് കണ്ട മഹാരഥന് 33 

എഴ്വതെയ രൂ സാരഥിയെ മമ്മുന്നശ്വങ്ങളേയമേ. 

ഒരമ്പെയ്കിട്ട കണ്ടിച്ചു മാധവണ്െറ രഥദ്ധവജം 14, 

പൊന്കടക്കെട്ടുള്ള ഭലപപ്പതരി മഴറെറാന്നുകൊണ്ടുടന് 

മഹാത്മാവാം മാധവന്െറ വില്ലും പോരിലഴത്തുതേ. 19 

ഉടന് സാത്ൃകി കോപിച്ചു വില്ല വിട്ട മഹാരഥന് 

കനത്ത ഗം കൈക്കൊണ്ടിട്ടെറിഞ്ഞു ഗുരുവിന്െറമേല്. 16 

പട്ടം കെട്ടിക്കാരിരിമ്പാമരുക്കോടെത്തിടുമ്പൊഴേ 

ദ്രോണന് ഭടുത്തു പലരട്ടുള്ള നാനാ ശരങ്ങളാല്. 17 

പീന്നെ മറെറാരു വില്ലേന്തി ശ്ലൈനേയന് സതൃവിക്രമന 

ചാണന്റ്കവെച്ച ബാണങ്ങളെയ്കിതാ ദ്രോണവീരനെ, 3 

1 സര്വ്വായസശരത്രയം ..-: മുഴവന് ഇരമ്പയ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മൂന്നമ്പകുരം. 

2 ഘോരാശീവിഷസന്നിഭം - ഭയങ്കരങ്ങളായ സര്പ്പങ്ങളെ പ്പോലുള്ളവ 
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പോരില് ദ്രോണനെയെയ്ണായാഠം സിംഹനാദം മുഴക്കിനാന് 
സഹിച്ചില്പതിനെ ദ്രോണന് സര്വ്വശസ്്രധരോത്തമന്. 10 
പൊനന്തണ്ടുള്ളോരുരുക്കാകും വേലെടുത്തുടനായവ൯ന് 
മാധവറ്റെറ രഥം നോക്കി യയക്കെടുത്തങ്ങു ചാട്ടിനാന്. ൭0 

ശൈനേയനില്ക്കൊണ്ടിടാതാക്കാലസന്നിഭവേലഹോ! 
ഉഗ്രം ചീറിത്തേരു കീറിക്കേറിപ്പോയീ ധരിത്രിയില്. 21 
ശൈനേയന് ദ്രോണനെയു ടന് പത്രി കൊണ്ടെയ്ക്കു പാര്ത്ഥിവ 
വലംകൈക്കായ് പീഡയേല്ലംവണ്ണുമേ ഭരതര്ഷഭ! ി 

ദ്രോണനും പടയില് ഭൂപ, മാധവന്െറ ധനുസ്സ്റിനെ 
അര്ദ്ധചന്ദ്രം കൊണ്ടറുത്തു തേര്൨േ.ല് വിട്ടിതു സൂതനില്. 99 
അവന്റെ സൂതന് തേര്വേലുകൊണ്ടു മോഹിച്ചിത.പ്പെഠഴേ 

അപനാത്തേര്ത്തടം പററിച്ചഞ്ഞിരുനൂ മുഹൂര്ത്തമേ. കുര് 

അതിമാനുഷമാം സൂതകൃത്യം ചെയ്തിതു സാതൃകി 
ദ്രോണനായ“പൊരുതീ ഭൂപ, കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ചുതാ൯. 26 
പരം ശരശതംകൊണ്ടു യുയയധാനന് മഹാരഥന് 

പ്രഹരിച്ചൂ ബ്രാഹ"മണനെ ഹൃഷ്ടനായ പോരില് മന്നവ! 26 

അവന്െറ നേര്ക്കഞ്ചു ബാണം വിട്ടിതാ ദ്രോണര് ഭാരത! 
അവ പോരില്ച്ചട്ട പിളരന്നുടന് ചോര കടിച്ചുതേ. 2 
ഘോരബാണങ്ങളേറേറററം ചൊടിച്ചൂ ശിനിപുംഗവന് 

വിട്ടു രുക്മരഥന്തന്െറ നേര്ക്കു വീരന് ശരങ്ങളെ. 23 

ദ്രോണന്റെറ സൂതവെപ്പി ന്നെയൊററയമ്വെയ്കത്ു കൊന്നവന് 
സൂതന് ചത്തശ്വങ്ങളെയെയ്യോടിച്ചാനങ്ങുമിങ്ങുമേ. 29 
പോര്ക്കളത്തിങ്കലാത്തേരു വട്ടം ചുററീ പലേതരം 
രാജാവേ, രാജതം പാരം ഭ്രാജിക്കും ഭാനുപ്പോലവേ. ട0 

“”ചെല്വിന്, പിടിപ്പിന് ദ്രോണരെറയശ്വങ്ങളെയടക്കുവില് 
എന്നാര്ത്തു മുററും രാജാക്കന്മാരുമാ രാജപൃത്രരും. ൭. 

അവര് സാത്ൃകിയെപ്പോരില് വിട്ട ഭൂപ, മഹാരഥര് 
ദ്രോണൻ നില്ലം ദിക്കിലേക്കു പാഞ്ഞേ ററാരുടനേവരും. 32 

അവര് സാത്വതബാണംകൊണ്ടുഴന്നോടുന്ന കാണ്കയാല് 

വീണ്ടും പടക്കെട്ടു; ടഞ്ഞു ചിന്നി സ്റ്സൈന്യമുഴന്നുപോയ”. 38 

വ്ൃഹദ്വാരം പുക്കു വീണ്ടും ദ്രോണ൯ നിന്നീടിനാനവന് 

വൃഷ്ണീന്ദ്രബാണമേററാര്ത്തിപുണ്ടശ്വം കൊണ്ട മണ്ടിയോന്. 34 
പാണ്ഡുപാഞ്ചാലര് പിളരും വൃഹം കണ്ടിട്ട വീര്യവാൻ 
ശൈനേയനില് പ്രയത്തിച്ചീലാ വൃൂഹം കാത്തു കേവലം. 55 
പാണ്ഡുപാഞ്ചാലരെക്കത്തും ദ്രോണവഹ്നി തടുത്തുട൯ഃ 
ക്രോധാഗ്നിദീപ്പനായ് നിന കാലസുര്യ൯ കണക്കിനെ. 99 

1 പടക്കെട്ടു” _ സൈന്യവ ഹം. 4 ദഹിപ്പിക്കാനൊരുമ്വെട്ട ദ്രോണനാ 
കുന്ന അഗ്നി പാണ്ഡവരേയും പാഞ്ചാലരേയും തടുത്തിട്ടു” എന്നാണന്വയം, 



118. സുദര്ശനവധം 

ദ്രോണാദികളെ ജയിച്ചു മുന്നേറുന്ന സാ.മൃകി വാസ്തവത്തില് കൃഷ്ണാര്ജ്ജു 
നന്മാര് ശത്രുക്ക ളെയെല്ലാം സംഹരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടണ്ടെന്നും, താന് ഒരു നിമി 

ത്തമാണെന്നേയുള്ളവെന്നും തേരാളിയോടു പറയുന്നു. സുദര്ശനവധം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ആചാര്യനേ വെന്നു നരപ്രവീരന് 

ഭോജാദൃരാം നിന് ഭടവീരരേയും 

ചിരിച്ചുടന് സാരഥി യോടുരച്ചൂ 

ശിനിപ്രവീരന് കുരുപുംഗവാഗ്രയ! 1. 

”” നിമിത്തമാത്രം ബത നമ്മഠം സൂത! 
കൃഷ്ണാര്ജ ജൂനദ്ധവംസി തശാത്രവന്മാര്! 
നരപ്രവീരന് സുരരാജസുനുഃ 
കൊന്നോരെയാം കൊല്ലുവതിങ്ങു നമ്മഠം. "" 

എന്നായവന്തന്നൊടുരച്ചു പോരിലാ-- 
വില്ലാളി ശൈനേയനരാതി മദനന് 
ശക്തന് ശരാഘം ചുഴലെച്ചൊരിഞ്ഞുടന് 

ചെന്നേററു മാംസാര്ത്ഥി പരുന്തു പോലവേ. ി 

ശശാങ്കശംഖദൃതി വാജിര്ഴുള്ളഠ-- 

നരപ്രവീരന് പടയില്ക്കടക്കേ 
കുററും ദിനേശാഭരഥീന്ദ്രനെപ്പോയ” 

തടുക്കുവാനായതുമില്ല ചെററും. 4 

അസഹ്ൃവിക്രാന്തനദീനസത്വന് 
സഹസ്രനേത്രാഭനെ നിന്ഭടന്മാര് 
ഘനങ്ങഠം പോയോരു നഭസ്റസ്റിലേന്തും 
ദിനേശനെപ്പോലയി ഭാരതേന്ദ്ര! 5 

അമര്ഷമാര്ന്നോനതി ചിത്രയോധി* 
വില്പാളി പൊന്ച്ട്ടയണിഞ്ഞ വീരന് 
സുലര്ശനന്, സാതൃകി യെത്തിടുമ്പോഠം_. 
ത്തടത്തു രാജപ്രവരന് ബലത്താല്, 6 

അപര്ക്കു തമ്മില്ക്കടട ഘോരമായി 

നടന്നു പോരായതിനെപ്പുകഴ”ത്തീ 

നിന് കൂട്ടരും സോമകരും വിശേഷാല് 
വിണ്ണ്ടോര്കയം വൃത്രേന്ദ്രരണം കണക്കേ. റ് 

ടാ 

1 കൃഷ്ണാര്ജജുനദ്ധവംസിതശാത്രവന്മാര് --കൃഷ്റനാലും അരജ്ജുനനടലും 

കൊല്ലപ്പെട ശര്രുസമൂഹത്തോടുകൂടിയവന്. 2 സുരധാജസുനു -- അര്ജ്ജുനന്, 3 

ശശാജംശംഖദ്യതിവാജി -ചന്ദ്രനെപ്പോലെയും ശംഖൃപേലൈയും ശോഭിക്കുന്ന 

കുതിരകയം. 4. ചിത്രയോധി -- എല്പാജാതി യുദ്ധമുറകളം അറിയാവുന്നവന് . 
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സുതീക്ഷ്ണബാണങ്ങളസംഖ്യമെയ്ത്ക 
സുദര്ശനന് സാത്വതനേ രണത്തില്അ 

വരുന്ന മുമ്പാ വിശിഖങ്ങളെല്പാം 
ശൈനേയനം ഭൂമി പതേ, മുറിച്ചു, 8 
അതേവിധം സാത്ൃകി ശക്രതുല്യന് 
സുദര്ശനന്മേല് വിടുമമ്പശേഷവും 

സുദര്ശനന് തേരി ലമര്ന്നു രണ്ടായ? 

മൂന്നായ” നൂറുക്കീ വിശിഖങ്ങളാലേ. 9 

സുദരശനന് സാതൃകിബാണമേററു 

ശരങ്ങളറെറന്നതു കണ്ടനേരം 
ചൊടിച്ചെരിക്കുംപടി തിഗ്മതേജ-- 
സ്സ്റാപ്പൊന്നണിഞ്ഞമ്പുകളെയ്കുകൊണ്ടാ൯. 10 

പിന്നിടവന് മൂന്നനലോഗ്രതീ ക്ഷ്ണ-- 

ശരങ്ങഠം കാതോളമി ഴച്ചയച്ചു 

അവററ ശൈനേയനന്ണനിഞ്ഞ ചട്ട 

പൊട്ടിച്ചു ദേഹത്തി നകുത്തു കേറീ. 11 
അതേ നിലയഷ്ത്ുറാ ക്ഷിതിപാലപുത്ര-. 

നെരിഞ്ഞ ബാണങ്ങഠം തൊടുത്തു വേറേ 
നാലെണ്ണമാസ്സ്രാതൃക1തന്െറ വെള്ളി- 
നിറംപെടും നാലു ഹയത്തിലെയ്മൂ. 12 

അവന്റെറയെയത്തേററതിലുക്കു കൂടും 
ശിനീന്ദ്രനഏാവ*മരേന്ദ്രവീര്യന് 
സുദര്ശനാശ്വങ്ങളെയുഗ്രബാണ..- 
ഗണങ്ങളാല്ക്കൊന്നുടനരച്ചമാര്ത്തു. 13 
ഇന്ദ്രാശനി ക്കൊത്തൊരു ഭല്പമെയ്കി.. 

ട്ടവന്െറ സൂതന്റ ശിരസ്സ് വീഴ്ത്തി 
കാലാനലന്നൊത്തൊരു കത്തിയമ്പാല് 

സുദര്ശനനന്്േറയയമഹോ! ശിനിന്ദ്രന്. 1൪ 

പൂര്ണ്ണ്ണേന്ദടുരമ്യം മണി കുണ്ഡലങ്ങ-- 
ഉണിഞ്ഞു മിന്നും മുഖമെയ്മറുത്തു 
സുരേശ്വരന് പണ്ടടരിങ്കലുക്കില് 

വലന്്ററ വക്ത്രത്തെയറുത്ത പോലെ. 15 
ആ രാജപുത്രാത്മജപുത്രനെക്കൊ-- 
ന്നൂക്കേറിടുന്നോരു യദുപ്രവീരന് 

പരം മഹാത്മാവു മനം തെളിഞ്ഞ 

വിളങ്ങി ദേവേന്ദ്രനിഭന് നരേന്ദ്ര! 16 

ൽ ശിനീന്ദ്രനഫ്ലാവു”.ശിനിയുടെ പുത്രനായ സത്യകന്െറ മകനായ സാ 
തൃകി. ((നപ്യാവു” -ം പൌത്രന്.) 
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പരം കുടന്ന വിജയന്വഴിക്കു 

ശരങ്ങളാല് വന് പടയെത്തടുത്തും 

അരം സദശ്വങ്ങളെഴന്ന തേരാല് 

പരക്കെ ലോകാല്ഭളതകാരി വീരന്. 17 
അവന്െറയാശ്ചര്യകരപ്രയോഗം 
കണ്ടല്ഭതപ്പെട്ടു പുകഴ൦ത്തി യോധര് 

അമ്പിന൯്വഴിക്കെത്തുമരാതിവര്ഗ്ഗ!-- 

മമ്പെയ്ക ചുട്ടാനവനഗ്നി പോലെ. 18 

119. യവനപരാജയം 

ഇന്നു” സുര്യനസ്പമിക്കുന്നതിനുമുന് പ് അര്ജ്ജുനന് തീര്ച്ചയായും ജയദ്രഥ 

നെ കൊല്ലുമെന്നും, മ൦ളേച്ചുന്മാരെസംഹരിച്ചു് വേഗത്തില് അര്ജ്ജുനന്െറ സ 

മീപത്തെത്തണ മെന്നും സാതൃകി തേരാളിയോട പറയുന്നു. സാതൃകിയോ 
ടെതിര്ത്തുനില്ലാന് സാധിക്കാതെ ശേഷിച്ച കാം ബോജനാരും മ്ളേച്ചന്മാരും 
പിന്തിരിയുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പരം മഹാത്മാവു ധീമാന് ശൈനേയന് വൃഷ്ണിപുംഗവന് 

പോരാില്സ്ററദര്ശനവധംചെയ്കു സൂതനൊടോതിനാന്: മു 
** തേരാനയശ്വസമ്മിശ്രം വേലമ്പലകളാര്ന്നഹോ 
വാം മീന് ഗദാനക്രമൊത്തു ശൂരായയധരവത്തൊടും. 7 
പ്രാണാപഹാരിയതൃഷ്രം വാദ്യഘോഷാര്പ്പിരമ്പിയും 

യോധര്ക്കു സങ്കടകരം ജയേച്ചു" ക്കഠംക്കസ ഹൃമേ, റ 
കടന്ന ദുസ്ലരം താത, കടുദ്രോണെപ്പടക്കടല് 

പുരു ഷാദപ്പായ “ജലസന്ധപ്പടയൊടൊത്തു ഞാന്. ക 
ഇനശ്ശേഷിപ്പുള്ള സൈന്യം കടക്കാം വെള്ളമല്ല മായ് 
എഴും പൊട്ടപ്പുഴപ്രായം കൂസ തശ്വങ്ങളേ വിട്ടു. ൭ 

കൈയില്ക്ഖട്ട)യ മട്ടായെന്നോര്ക്കുന്നേന് സവൃയസാചിയെ 
ദുര്ദ്ധര്ഷദ്രോണരെപ്പോരി ല്ക്കൂട്ടത്തോടേ ജയിച്ചതില്. 6 

ഭോജവീരനെയ്യം പാര്ത്ഥന്നടുത്തേനെന്നു കാണ്മു ഞാന് 

എനിക്കു പേടിയില്ലൊട്ടും പെരുത്തു പട കാണ്കിലും. റ് 
കത്തും തീയിന്നുണക്കപ്പുല്ക്കൂട്ടം കണ്ട കണക്കിനെ 
നോക്കൂ കിരീടിയാപ്പാരത്ഥമുഖ്യന് കേറിയൊരീ വഴി. 8 

ചത്തു വീണടള്ള തേരാനയാളശ്വങ്ങഠം കലര്ന്നിതാ 
ആ മഹാത്മാവുടച്ചിട്ട സൈന്യമോടുന്നിതങ്ങനേ. ഴു 
സൂത, തേരാനയശ്വങ്ങഠം ചിന്നിപ്പായുകുകാരണം 

3 അരാതിവള്ഗ്ഗം -- ശരരുവര്ഗ്ഗം. 2 പുരുഷാദപ്രായം ൭ ഒട്ടുമുക്കാലും രക; 
സന്മാരടങ്ങിയ, 



16 ജയ്ദ്രഥവധപര്വ്വം 

വീരാളിപ്പട്ടനിറമായ്* പൊടി പൊങ്ങുന്നതുണ്ടിതാ. ൧൧ 
അടുത്തായെന്നു കാണുന്നേന് ശ്വേതാശ്വന് കൃഷ്ണസാരഥീ 
ഓജ സ്വിയയുടെ ഗാണ്ഡീവ.ഘാഷം കേോഴക്കുന്നതുണ്ടിതാ. 31 

ഞാന് കണ്ടീടും നിമിത്തങ്ങഠംകൊണ്ടുറഴ്റ്കുന്നിതമ്ജജൂനന് 
കൊല്ലും സൈന്ധവനെസ്സ്ുര്യനസ്ത മിപ്പുത ല് മുന്നമേ. 12 
മെട്ലെയശ്വാശ്വാസമേകച്ചെല്ലെടോ ശത്രുസേനയില് 

എങ്ങു ണ്ടോ കൈയയറയയമായ” ദുര്യോധനപുരസ്സര൪ 13 

ക്രൂരകാരികഠം കാംബോജര് ചട്ടയിട്ട രണോദ്ധതര് 

പെരുംപരിച കൈക്കൊണ്ട പൊരു, യവനവീരരും 14 

ആത്താരമലിപ്ചര് ദരദര് കിരാതര് ശകര് ബര്ബ്ബരര് 

മ“ ളേച്ചുന്മാര് മററു പലരും വിവിധായയധപാണി കയം 15 

എങ്ങുംണ്ടാ കൈയയറയയമായ” ദുര്യോധനപരസ്സുരര 

എന്നെത്താന് നോക്കി നില്ലുന്നിതേവരും സമരാര്ത്ഥികഠം. 16 
തേരാനയാളശ്വമൊക്കുമിവരെക്കെല ചെയ്യുകില് 
ഉടനിഗ് ഘോരദുര്ഗ്ഗത്തെക്കടന്നെന്നുമു റയ്റ്കുടോ. 17 

സൂതന് പറഞ്ഞു 

സത്യവി ക്രമം വാര്ഷ്കേയ, ചെററും സംഭ്രമമില് മേ 

നിന്െറ നേരേ ചൊടിച്ചിട്ട ജാമദഗ്ന്യനടുക്കിലും. 18 
രഥീന്ദ്രന് ദ്രോണരോ പിന്നെക്കൃപരോ ശല്യര്തന്നെയോ 
ഏററവും സംഭൂരമിക്കാ ഞാന് നീ കാക്കുമ്പോഠം മഹാളജ! 19 
പോരില്പ്പലരെയുയം വെന്നുവല്ലോോ നീ ശത്രുസുദന! 

ക്രൂരകാരികരം കാംബോജര് ചട്ടയിട്ട രണോദ്ധതര് 20 
പെരുംപരിച കൈക്കൊണ്ടു പൊരും യവനവീരരും 

ആത്താമ്രലിപ്ലര് ദരദര് കിരാതര് ശകര് ബര്ബ്ബരര ൧1 
മ ളേച്ചന്മാര് മററു പലരും വിവിധായധപാണികയം. 
എനിക്കൊട്ടും റ പായം കള് 
ധീര, പിന്നെപ്പോരിലെന്തോ ഗോഷ”പദപ്രായമാമിതില്? 
ആയയഷ'്മ൯, ഞാന് നിന്നെയേതു വഴി പാര്ത്ഥാന്തമേററണം? 
നിയ്യേവരില് ക്രുദ്ധനിങ്ങ ചാക്കടുത്തവദരേവരോ? 
ആര്ക്കന്തകപുരം പുകാനുദ്യമം വൃഷ്ണിപുംഗവ! 24 

കാലാന്തകയമപ്രായന് നീയെതിര്ക്കുമ്പൊഴേതവര് 
വിക്രമിപ്പതു കണ്ടിട്ട പോരില് പ:യാനടുത്തവര്? 26 

വൈവസ്വതസ്വാമിമയിപ്പോഴ: രെയോര്പ്പു മഹാഭജ! 

സാതൃകി പറഞ്ഞു 

ഇന്ദ്ര൯ ദാനവരെപ്പ്പോലീ മുണ്ഡന്മാരെ: വധിക്കുവന് 

ശപഥം കുക്കുവേനെണ്നെക്കാം ബോജരിലണങ്തകെടോം ൫6 

1 അശ്വാശ്വാസമേകി കുതിരകഠാക്കു” അധികം ആയാസം തട്ടാത്ത വീ 
ധത്തില്. 2 വൈവസ്വത സ്വാമി അന്തകനു, 83 മുണ്ഡന്മാര്... മുണ്ഡ ദേശീയ 
രായ ഭടന്മാര്, 
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ഇവരെക്കൊന്നു ഞാനിഷ്ടപാര്ത്ഥപാര്ശ്വത്തി ലെത്തുവന്. 
ഇപ്പോംക്കണ്ടീടടമെ൯ വീര്യം സസുയോധനര് കഈരവര് 27 
മുണ്ഡപ്പട മുടിച്ചാറേ പലപാടന്യസൈനൃയയവും. 

ഇപ്പോടംച്ചി ന്നിത്തകര്ന്നീടും കാരവപ്പടതന്നുടെ [2 
വപലമട്ടാരവം കേട സത്തപിക്കും സുയോധനന് 
ഇപ്പോഠംപ്പാണ്ഡുപ്രവരനാം മാന്ൃയശ്വേതാശ്വനിന്നു ഞാന് 89 
കാണി പ്പേന് വഴി യുണ്ടാക്കീട്ടാചാര്ൃയന്നു രണാങ്കണേ. 
ഇപ്പോളെ ന്നമ്പേററു ചത്തുള്ളസംഖ്യം യോധമുഖ്യരെ 30 
കണ്ട ദുര്യോധനന്ൃപന് പശ്ചാത്താപമാിയന്നിട്ടം. 

ഇദപ്പാഠംക്കൈവേഗഃമാടും ഞാനമ്പസംഖ്യം വിടുംവിധാ 34 

കൌെള്ളി ചുററുംപോലെയെറെറ വില്ല കരരവ 4 കാണുമേ. 
എന്െറയഃമ്പററുടല് മുറി ഞ്ഞേറെച്ചേ .രയൊലിച്ചഹോ! 2 

സൈന്യള്ങഠം ചത്തതായക്കണ്ട സത്തപിക്കും സുയേ.ധനന്. 
ഇ പ്പായംച്ചെൊടിച്ചു ഞാന് വന്പന്മാരെ നോക്കി വധിക്കവേ 33 
ലോകത്തിലുണ്ടര്ജജുനന് രണ്ടെന്നോര്ത്തീടടം സുയോധനന് 
ഇ പ്പാളടരില് ഞാന് കൊന്നു ള്ളസംഖ്യം നരനാഥരെ 894 

വന്പോരില് മന്നവന് കണ്ട സനത്തപിക്കും സുയോധനന്. 
യോഗ്യരാം പാണ്ഡവന്മാരില് സ്നേഹവും കൂറുമിപ്പെഠഠം ഞാന്35 
അസംഖ്യം മന്നരെക്കൊന്നു കാണിപ്പേന് നരനാഥരില്: 
എന് കൃതജ്ഞത്വമറിയ്യം കുരുക്കഠം ബലവീര്യവും. 26 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നു കേട്ടപ്പൊഴേ സൂതന് ശീലിച്ചേന്തുമവററിനെ 
ശരശാങ്കശംഖ സങ്കാശഹയങ്ങളജെയി ഉക്കിനാന്. ലല 
അ ,ബരത്തെ വിഴുങ്ങുമ്മാറശ്വങ്ങാം യൃയയധാനനെ 
വായുവേഗത്തിലെത്തിച്ചു യവനന്മാരെഴുന്നിടം. 38 
പടയില്പ്പിന്വലിക്കാത്ത ശെൈനേയനൊടടുത്തവര് 
കൈ വേഗമുള്ള പലരും ശരവര്ഷങ്ങാം തുകിനാര്. പി 
അവര് തൂകും മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ള മ്പമസ്ര്ൂങ്ങളും ഭൂതം 

അറുത്തു സാതൃകിയവയടുത്തെത്തീല മന്നവ! ട0 
൭ പാന്കടക്കെട്ടുള്ള തീക്ഷ“ണഗ്ഗദ്ധപത്ര ശരങ്ങളാല് 
യവനര്ക്കുള്ള തലകളറുത്തിതു ഉജങ്ങളം. 41 
കാരിരുമ്പിന് ചട്ടകളം കാം സ്യ*ങ്ങളമസംഖ്യമേ 
പൊട്ടിച്ചുട൯ പിളര്ന്നൂഴി പുക്കിതൂക്കേറുമനപുകം. 4 
പോരില് വീരന് സാത്യകി കൊന്നൊടുക്കും മ്ളേച്ഛരപ്പൊംഴ 
അസംഖൃമൊന്നിച്ച വിടെച്ചത്തു വീട ധരിത്രിയില്. ി 

നന്നായ വലിച്ചുവിട്ടൊന്നിച്ചുയരുന്ന ശരങ്ങളാല് 

* കാംസ്യം പിച്ചള കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ, 
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യവനന്മാരെയഞ്ചാറേഴെട്ടമൊപ്പം പിളര്ന്നുതേ. 44. 

കാം€ബാജരും സംഖ്യയെ ന്നേ ശകന്മരും ധരാപതേ! 
ശബരന്മാര കിരാതന്മാര് ബര്ബ്ബരന്മരുമങ്ങനെ. 45 
വീണ കേറാന് കുഴക്കാക്കിീ ചോര ചേറാക്കി മന്നിടം 

ശൈനേയനവിടെപ്പാരം നിന് ബലം കൊന്നൊടുക്കുവോന്. 
മുടിയെന്ന്യേ തലപ്പാവു വെച്ച ദസൃശിരസ്സകഠം! 

താടി നീണ്ടുഴിയില്ച്ചി ന്നീ ചിറകററ ഖഗോപമം. 47 
സര്വ്വാംഗം മുറിയേററീട്ടമാക്കബന്ധങ്ങളാലഹോ 

രക്ത :മഘങ്ങളാരു വ്യോമം പോലെ ശോഭിച്ചു പോര്ക്കളം. 

വള്കാശനിസമം കേറും മൊട്ടൂുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 

സാത്വതന് കൊന്നെൊരവരെക്കൊണ്ടു മൂടീ ധരാതലം. 49 
സ്വല്പം ശേഷിച്ചു ഭഞ്ജിച്ച ചത്തമട്ടുള്ള കെട്ടവര് 
സന്നദ്ധര് തോല്പിക്കപ്പെട്ട റൃുപതേ, യയധാനനാല്. 0 
പാര്ഷ്ണ്കി2 ചമ്മട്ടിയിപയാലടിച്ചാട്ടി ഹയങ്ങളെ 
ഈക്കി ലാടിച്ചങ്ങമിങ്ങും പാഞ്ഞു പോയീ ഭയത്തൊട്ടം. ൭ 

പോരില്ദുര്ജ്ജയകാം ബാജസൈന്യമോടിച്ചു ഭാരത! 
യവനപ്പടയും വാഷ്ണ്കൂും ശകന്മാരുടെ സൈന്യവും. ൭2 

പാിന്നെയാപ്പുരുഷവ്യഠ1[ഘന് ശൈനേയന് സത്ൃവിക്ര നന് 

കേറി നിന് കൂട്ടരേ വെന്നു പോകെന്നാന് സുതനോടുടന്. 58 
അവന്െറ പോരില് മററാരും ചെയ്യാത്താ ക്രിയ കണ്ടതില് 
ഗന്ധര്വ്വരും ചാരണരും മററും പുജിച്ചിതേററവും. 64. 
പാര്ത്ഥന്നു പിന൯തൃണഷയ്കുായിട്ടവന് പോകുമ്പൊഠയം മന്നവ! 
കണ്ടു ഹര്ഷാല്ച്ചാരണരും പൂജിച്ചു നിന്െറ യോധരും. 8 

120. സാത്ൃകിപ്രവേശം--ദുര്യോധനാദിയുദ്ധം 

സാതൃകിയയടെ പരാക്രമം. അനേകം ഭടന്മാരുമൊത്തു” ദുര്യോധനാദി 
കഠം സാതൃക്രിയെ എതിര്ക്കുന്നു. ശത്രുഭ- ന്മാരില് അസംഖ്യം പേര് ചത്തു 
വീഴുന്നു. സാതൃകി ദര്യോധനന്െറ സൂതനെ കൊല്ലുന്നു. ദുര്യോധനന് പോര് 

ക്കളും വീട്ടോടുന്നു. ദുശ്ശൂ൨സനാദികഠം ദുദര്യാധനന്െറ പിന്നാലെ പാഞ്ഞു 
പോകുന്നു 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പരം യവനകാംബോജനിര വെന്നിട്ട സാതൃകി 
പാര്ത്ഥാന്തം പുക്കു നിന് സൈസന്യമദ്ധ്യത്തുടേ മഹാരഥന്. [ര 

ചാരുദം [ഷന് നരവ്യ്ാഘ൯ന് വിചിത്രകവചദ്ധജന് 
വേടന് മാന്മട്ട കെന്നിട്ടു പേടിപ്പിച്ചിതു നിന് ബലം. 3 

1 ഭസൃശിരസ്സകം ധ് ളേച്ഛന്മാരുടെ തലകരം. 2 പാര്ഷ്ണി ... ചവീട്ടു. 
8 . ഉരദംഷ്യൂന് .- കാണാന് കനന്ത്കകമള്ള പല്ലുക് % ടുകൂട”യവന്, 

20 
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തേരിന്വഴിക്കവന് കേറിയിളക്കിക്കൊ ണ്ടിതേററവും 
പൊന്നുകെട്ടിച്ചുക്കകൂടം പൊനതിങ്കളണിവില്ലിനെ. ി 

പൊന്ന ംഗദകര് രീടാഡ്ധ്യന്' പൊന്നിന്ചട്ടയുമിട്ടവന് 

ശൂരൻ പൊന്കൊടി വില്ലുള്ളോന് മേതശൃംഗാഭ തേടിനാന്. 4 

വട്ടത്തില് വില്ലുമായ”പ്പോരില്ത്തേജോരശ മി കലര്ന്നവന് 

ശരല്സൂര്്യന് പോലെ രണ്ടാം സുരൃന്മട്ട വിളങ്ങിനാന്. ൭ 

വൃഷഭസകന്ധഗതി2 യായ് വൃഷഭാക്ഷന് നരര്ഷഭന് 
പൈക്കൂടടത്തില്ക്കാള പോലെ നിന് കൂട്ടത്തില് വിളങ്ങിനാന്. 

മത്തേഭഗതിയായ് മത്തഹാസ്ധ്ിക്കൊത്തൊരു ശുരനെ 

യൂഥരദ്ധയം വാണു മദം ചാടുമാനനെെയാം വിധം 7 

വ്യാ ഘങ്ങഠം പോലെ കെല്വാനായ്കാഞ്ഞണഞ്ഞിതു നിന് 
ദ്രോണപ്പട കടന്നുഗ്രഭാജപ്പട കരേറിയും [ഭടര്. 

ജലസന്ധക്കടല് കടന്നാക്കാം ബോജപ്രവാഹവും 

ഹാര്ദ്ദിക്ൃയനക്രമുടയ പടക്കടല് കടക്കവേ 9 

നിന് ഭടന്മാര് ചൊടിച്ചേററു വളഞ്ഞു യയധാനനേ. 

ദുര്യോധനന് ചിത്രസേനദുശ്ശാസനര് വിവിംശതി 10 

ശകുനീ ദുസ്സഹന് പിന്നെ യുവാ ദുര്മ്മര്ഷണന് ക്രഥന്൯ 
ശൂരന്മാര് മററു പലരും ശര്ൂവാന്മാര ദുരാസദര് 11 

പിന്പുറേ ചെന്നു ശൈനേയന് പോകുന്നേരമമര്ഷികയം. 

അപ്പ്പോഠം നിന്നുടെ സൈന്ൃയത്തിന്നാഘോഷം മുത്തു മാരിഷ! 

വാവില്ക്കാറേറററിളകിടും കടലിന്നെന്നവണ്ണമേ. 
അവരെല്ലാമടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ട ശിനിപുംഗവന് 23 

മെല്ലെപ്പേറകെന്നു വിഹസിച്ചോതി നാന് സൂതനോടവന്. 

ഇക്കാണുമി ളകീടന്ന ധാര്ത്തരാഷ്ട്രപ്പെരുംപട 14 

ഉടന് തേരാനയാളശ്വമി ശ്രമെന്നോടടുക്കയാം, 
ദിക്കൊക്കയും തേരൊലിയാല് മുഴക്കിക്കൊണ്ട സാരഥേ! 15 

ഭൂമിയാകാശവും പാരം കുലുക്കി ക്കടല് പോലുമേ. 

ഈപ്പടക്കടല് ഞാന് സുത വന് പോരിങ്കല്ത്തടുക്കുവന് 16 

വാവുന്നാളി ഉകി ക്കേറുമാഴിയെക്കര പോലവേ. 

പോരിലെന് വിക്രമം സുത, കാണ്ക ശക്രന്നു തുല്യമേ 17 

ഇതാ ശത്രുബലം കൂര്ത്തുമൂര്ത്തമ്പെയ്കി ന്നുടന്ക്കുവന്. 

തേരാനയാളശ്വനിര പോരില്ച്ചത്തിങ്ങു കാണ്ക നീ 18 

അതൃശ്രമെന്നമ്പുകൊണ്ട ദേഹം വിണ്ടിട്ടസം ഖ്യമേ. 

എന്നേവമമിതാജസ്സ്റാം ശൈനേയന് ചെ'ല്വിടുമ്പൊഴേ 19 

1 പെന്നേംഗദകിരീടാഡ്യന് . സ്വര്ണ്ണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തോഠംവളയ്യം 

കി രടവും ധരിച്ചവന്. 2 വൃഷഭസ്കന്ധഗതി കാച്ചയുടേതുപോലെ തോളം 

നട്ട ത്ഞവ2ള്ളവന. 
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അടുത്തെത്തീ പൊരുതുവാനുടനുന്നും പെരുംപട 

കൊല്ക ചെല്ലുക നില്ലെന്നും കാണ്ക കാണ്കെന്നുമോതിയയം. 

ഇതോതും വീരരെക്കൂര്ത്തുമുര്ത്തമ്പെയ്യിട്ട സാതൃകി 
മുന്നൂറശ്വങ്ങളെക്കൊന്നൂ നാന൯ൂറാനകളേയ്ുമേ. 1 

ആ വില്പന്മാരുമവനും തമ്മില്ബ്ബഹളമായഹോ 
ദേവാസുരരണം പേലെ തുടര് ജനസംക്ഷയം. [7 

കാര്നി രയ്ക്കൊത്തിടടം നിന്െറ പുതൃസൈന്യത്തെ മാരിഷ! 
ശിനിപാത്രനെതിര്ത്തേററു പാമ്പൊക്കും വിശിഖങ്ങളാല്. 53 

അടരില് ശരജാലം കൊണ്ടടന്ത്കുപ്പെട്ട വീരൃയവാ൯ 
അസംഭ്രമം കൊന്നു ഭൂപ, പല നിന് പടയാഠയംകളെ. 4 

പെരുത്താശ്ചര്ൃമവിടെക്കണ്ടേന് ഞാനവനീപതേ! 
പാഴായീലാ സാത്ൃകി വിട്ടമ്പൊന്നുമവിടെ പ്രഭോ! 25 

തേരാനയശ്വങ്ങഠംകൂടി ക്കാലാളിടകലര്ന്നുമേ 
സാതൃകിക്കരയില്ത്തട്ടി നിന്നു സൈന്ൃമഹാര്ണ്ണവം 26 

ഉഴന്നാളാനയശ്വങ്ങളോടട പിന്വാങ്ങി വീണ്ടുമേ. 

ആസ്റ്സേന്യമവനമ്പെയ്ക്ക കൊന്നൊടുക്കുമ്പൊളെങ്ങുമേ കൂന് 
അതാതിടം ചുററി മഞ്ഞുകൊണ്ട പകങ്ത്കുംം കണക്കിനേ. 

കാലാഠം തേരാന കുതിരക്കാരന് കുതിരയെന്നിവ 28 

യയധാനന്െറ ബാണങ്ങളേല്ലാതേ കണ്ടതില്ല ഞാന്. 
അത്രന്തു കദനം ചെയ്ത തില്പങ്ങര്ജ ജൂനനും നൃപ! 29 
ശൈ നേയനഠസ്സ്റേനകംക്കു വിനാശം ചെയ്യവണ്ണമേ. 

ശൈധനയന് പാര്ത്ഥനെക്കാളം പൊരുന്നു പുരുഷരഷഭ! 30 

പാര്ത്ഥനെക്കാഠയം മിട്ടക്കും കൈറേഗവും കാട്ടിടുന്നവന്. 

ദുര്യോധനന് നരപതേ, ശൈനേയനുടെ സൂതനെ 31 

മുന്നമ്പെയ “രൂ ന-ലു വാജി കളെ നാലമ്പുമങ്ങനെ 
ശൈനേയനേയും മുന്നമ്പെയ്യെട്ടമ്പെയ്യി തു വീണ്ടുമേ. 92 

ദുശ്ശാസനനുമ്രെട്ടമ്പെയ്രൂു ശിനികുമാരനെ 
ഇരുപത്തഞ്ചു ശകനിയഞ്ചമ്പാച്ചിത്രസേനനും 33 

മാറത്തെയ് രൂ സാത്യകി യെദ്ദുസ്സഹന് പതി നഞ്ചുമേ. 
വൃഷ്ണിശാര് ദൂലനവരമ്പെയ്യമതേററു ചരിച്ചുടന് 34 

അവരേവരെയ്യം മുമ്മൃന്നമ്പകൊണ്ടെയ്ക്ക മന്നവ! 

തിഗമബാണങ്ങഠംകൊണ്ടേററമെയ' ത്തേല്ലിച്ചരിവീരരെ 85 
ശ്യേനമാതിരി ശൈനേയന് ചുററിനാന് ലഘുവിക്രമന്. 

സാബലന് തന് വില്ലപറത്തു പരം കൈയറ പോക്കിയും 36 

സ്ൂനാന്തരത്തി ല് മുന്നനുകൊണ്ടെയ് തൂ കുരുരാജനെ . 

ചിത്രസേനനെ നൂറെയ് രൂ പത്തു ദുസ്റ്രഹനേയമേ 377 

ദുശ്ശൂഠസനനെയാ വീരനെയ്യാനിരുപതമ്പുകയം, 
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ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തി നിന് ഭാര്യാസോദരന് നൃപ! 8 

എട്ടമ്പെയ്കാസ്സാത്ൃയകിയെയെയ്യാനഞ്ചമ്പു വീണ്ടുമേ. 
ദുശ്ശാസനന് പത്തമ്പെയ” രൂ ദസ്സൃഹന് മൂന്നുമങ്ങനേ 39 
ശൈനേയനെദ്ദുര്മ്മുഖനും പന്തിരണ്ടെയ്കു മന്നവ! 

ദുര്യോധനന്താനെഴുപത്തിമൂന്നമ്പെയ്കതു ഭാരത! 40 

കൂര്ത്തുമുര്ത്തുള്ള മുന്നമപുകൊണ്ടെയ” തൂ സുതനേയുയമേ. 
കിണഞ്ഞേററീടുമാശ'ശൂരമഹാരഥരെയൊക്കയും 4 

പിന്നെയും പോരിലവിടെയയുഞ്ചവ്പെയ്കു സാത്ൃകി. 
മുററും രഥികളില് ശ്രേഷ്ന് നിന്െറ പുത്രന് സൂതനെ 42 

ഭല്പംകൊണ്ടെയ്കിതവനോ ചത്തു വീണ്ട ധരിത്രിയില്. 

സൂതന് ചത്തപ്പ്െൊഠം നിന് പൃത്രനുടെ തേരക്ഷണം പ്രഭോ! 33 

കാററപോലോടുടമശ്വങ്ങഠം കൊണ്ട മണ്ടീ രണാങ്കണാല്. 

പിന്നെ നിയക്കളം ഭൂപ, സൈന്യങ്ങളമിളാപതേ! 44 

രാജാവിന് തേരിനെപ്പാര്ത്തു പാഞ്ഞുചെന്നാരസംഖ്യമേ, 

ആസ്റ്സേന്യമോടിയതുടന് കണ്ടു സാതൃകി ഭാര! 45 

പൊ൯കെട്ടുമായ”ത്തച്ചു കൂര്ത്തുമൂര്ത്ത ബഠണങ്ങഠം രതൂുകിനാ൯. 

അസംഖ്യം നിന്െറ സൈന്യത്തെച്ചുററമോടിച്ച വിട്ടടന് 46 

ശ്വേതാശ്വനുടെ തേര് നോക്കിച്ചചെന്നൂ ഭാരത, സാതൃകി. 
അവ്പവെടുത്തുമവന് തന്െറ സൂതനെക്കാത്തു കൊണ്ടുമേ 47 
ആത്മരക്ഷണചെയ' വോന്നു കണ്ടു മാനിച്ചു നിന് ഭടര്. 

121. സാത്ൃകിപ്രവേശ--പാഷണയോധിവധം 

ദുര്യോധനന്െറ നേതൃത്വത്തില് വലിയ ഒരു സേന സാത്യകിയെ എതിര് 

ക്കുന്നു. അതില് ജയം കിട്ടായ൦കയാല് ദുര്യോധനന് പര്വ്വതീയരായുദസേനാ 
ഗണങ്ങളെ മുന്നി ലേക്കയഷ്കണുന്നു. പാഷാണ യോധികളായ അവരെ ഒട്ടുമുക്കാലും 

സാത്യകി കെന്നൊടക്ടക്കുന്ന. ഇതു കണ്ടു ദുശ്ശാസനന് പോര്ക്കളത്തില് നിന്നു് 

ദ്യോണന്െറ അടുത്തേക്കു പാഞ്ഞുപോകുന്ന. പിന്നാലെ മററുസേനകളും. 

ധട്ടതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

പട മദ്ദിച്ചു ശൈനേയന് പാര്ത്ഥനെപ്പാരത്തു പോകവേ 
നാണംകെട്ടുള്ളെ ന്െറ മക്കളെന്തു ചെയ്തിതു സഞ്ജയ! 1 
ചാകാനൊരുങ്ങീടുമവര്ക്കടരില് ധൃതിയെങ്ങനെ? 
സവ്യസാചിക്കു സദൃശന് ശൈനേയന് ചെന്നണഞ്ഞതില് 2 

യുദ്ധത്തി ല്ത്തോറെറാരാ ക്ഷത്രവര്ഗ്ഗം കെ യ്തതുമെന്തുവാന്? 

പുകഴേറുന്ന ശൈനേയന് കടന്നെത്തിയനെങ്ങനേ? ി 

ജീവനോടെന്െറ പുത്രന്മാര് നില്ലോതെങ്ങനെ സഞ്ജയ! 
പോരില്ക്കയറി മൈനേയനതെന്നോടോതു സഞ്ജയ! ി 
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ഇതൊരത്യല്ഭതം താത, നീ ചൊല്ലിക്കേട്ടിടുന്നു ഞാന് 

പല തേരാളിയരി.ക ളൊത്തൊരുത്തന്െറ സംഗരം. 5 

വിപരീതം ദൈവമെന്െറ മക്കഠംക്കെന്നോര്ത്തിടുന്നു ഞാന് 

മഹാരഥരെയാപ്പോോരില് സാത്വതന് കൊന്നതോര്ക്കയാല്. 6 

മതിയാവില്പവനൊരാഠംക്കെനെറ വന്പട സഞ്ജയ! 

ക്രുദ്ധനാം യയുധാനന്നു നില്ലട്ടേ മററു പാണ്ഡവര്. 7 

വിദഗ'ദ്ധനാം ചിത്രയോധി ദ്രോണരെപ്പോരില് വെന്നുമേ 

സിംഹം പശുക്കളെ പ്പേോലെയ്മക്കളെക്കൊല്ലമഠയവന്. ൫ 

കൃതവര്മ്മാദ്യരാം ശൂര കിണഞ്ഞേല്ലയിലുമാഹവേ 

കൊല്ലാനായ.ല, ശെനേയന് വെല്ലുഠെന്നുടെ മക്കളെ. 9 

ഇമ്മാതിരാക്കുള്ള യുദ്ധം ചെയ്തീലവി ടെയര്ജ ജൂനന് 

പുകഴും ശിവിദായാഠന് ചെയ്ത യുദ്ധംകണക്കിനെ. 10 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

നിന് ദുര്മ്മന്ത്രം1വഴി നൃപ, ദുര്യോധനവഴിക്കുമേ 

കരുതി ക്കേട്ടുകൊണ്ടാലും ഞാന് ചൊല്ലുന്നതു ഭാരത! 18 
ഒത്തു സംശപ്പകന്മാരായത്തിരിച്ചാര് വീണ്ടുമാഠയവര് 
പോരില് ക്രൂരത്തീര്പ്പറച്ചു നിന്െറ പുത്രന്െറയാജ്ഞയാല്. 

മുവായിരം സാദിവീരര് ദുര്യോധനപുരസ്സറര൪ 

ശകര് പാരദര് കാംബോജര് ബാല്ഹീകര് യവനാഖ്യരും 13 
കലി ംഗര് തംഗണാംബഷ്യര് പൈശാചന്മാര്കഠം ബര്ബ്ദരര് 
പാര്വ്വ തീയർ ചൊടിച്ചുര്വ്വീപതേ, പാഷാണപാണികം 14 

ശൈനേയനില്ച്ചെന്നണഞ്ഞു തീയില്പ്പാഠററകഠം പോലവേ. 

ഒന്നിച്ചഞ്ഞൂറുപേര് ഭൂപ, ശൈനേയനൊടടടുത്തുതേ 15 

ഓരായിരം തേരൊടൊത്തു മഹാരഥശതത്തൊടും 

രണ്ടായിരം ഗജം രണ്ടായിരം വാജിയയമൊത്തവര് 36 

ശരവര്ഷങ്ങാം വര്ഷിച്ചു പലമട്ട മഹാരഥര് 

ശൈനേയനോ9$ പാഞ്ഞേററിതസംഖ്യം പേര് പരന്തപ! 17 
ഇവനെക്കൊല്വി നെന്നെല്ലാരേയും പ്രേരിച്ചു: ഭാരത! 
ദുശ്ശാസനന് മഹാരാജ, വളഞ്ഞു ശിനിപൃത്രനെ. 18 

കണ്ടേനത്ൃയല്ഭതമതില്ശ്രൈനേയചരിതം പരം 
ഒററ പലരോടേററു ചെററും കൂസാതെതിര്ത്തതില്. 39 
രഥാനീ കം കൊന്നൊടുക്കിയാനപ്പുടയുമങ്ങനേ 

ആസ്സ്റ൪വ൮ സാദി കളെയും മററു ദസ്യക്കളേയമേ. 74] 

അതില്ച്ചുക്രമുടഞ്ഞിട്ടുമായുധങ്ങഠം തകര്ന്നുമ 

അക്ഷങ്ങഠം ഭഞ്ജിച്ചു മീഷാദണ്ഡബന്ധുരമററുമേ 23 
ആനക്കൂട്ടങ്ങം മദ്ദ।ച്ചും പെരും കൊടി കഠം വീഴ്ത്തിയും 

1 ദൂര്മ്മന്്രം -- ദുരുപദേശം. 2 പ്രേരിച്ചു” പ്രേരിപ്പിച്ചു”. 
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വര്മ്മവും ചര്മ്മവും ചുററും ചിന്നിച്ചിതറിയങ്ങനേ. കുക 

അനുകര്ഷം മാല വസ്രൂം ഭൂഷയം ചിന്നി മാരിഷ! 
ഗ്രഹങ്ങളാല്ശ്ശരദ്വ്യോമം പോലവേ മൂടി പോര്ക്കളം. 23 

പര്വ്വതാകാരവും പൂണ്ടു പാരില് വീണിതു കുംഭികഠം 

വാമനാഞ്ജന പംശത്തില്പ്പിറന്നുള്ളവ ഭാരത! 24 

സുപ്രുതീ കകുലക്കാരും മഹാപത്മകു ലോകത്ഥരും 
ഐരാവതാന്വയക്കാരും മററു വംശജരും പരം. 2൭ 

ഏറെച്ചത്തു കിടക്കു കൊമ്പനാനകഠം മന്നവ 
വനായജം പാര്വ്വതീയം കാംബോജമഥ ബാല്ഹികം ൭6 

എന്നിത്തരം വാജി കളെത്തത്ര കൊന്നിതു സാത്ൃകി; 

നാനാനാട്ടില്പ്പിറന്നോരോ ജാതി കാലാഠയംകളേയുമേ. 7 

അവിദഭെക്കൊന്നു ശൈനേയന് നൂറുമായിരവും ശരി 

ആദ്ദസൃക്കൂട്ടര് ചിന്നുമ്പോഠ ദുശ്ശാസനനുമോതി നാന്: 28 
* തിരിച്ചേല്ലിനധര്മ്മിഷ്ടന്മറരേ, മണ്ടായ് കെതിര്ക്കുവിന്."" 
അവര് ഭഞ്ജിക്കവേ നിന്െറ പുത്രന് ദുശ്ശാസനന് പരം 29 

മല വാഴുന്ന പാഷാണയോധിശുൂരരെ വിട്ടുതേ. 

“പാഷാണാപ്പാര വിരുതരേ;യയറിവീലതു സാത്യകി 30 

പാറപ്പോരറിയാത്തോരീ വില്പനെലച്ചെന്നു കൊല്ലുവിന്. 

കുരുക്കളൊക്കയവ്വണ്ണം പാറപ്പോരറിയാത്തവര് 31 

പാഞ്ഞേല്ലുവിന് പേടി വേണ്ടാ കേറാ സാതൃകി നിങ്ങളെ. " 
പാഷാണയോധികഠം പരം മലമന്നവരേവരും 32 

ശൈനേയനോടേററു മന്നനോട്ട മന്ത്രികഠം പോലവേ. 
ആനത്തലമ്യക്കൊത്ത കരീമ്പാറയാ മലയാണ്ടവര്൪ 93 

ഉയര്ത്തിക്കൊണ്ടു നേരിട്ടു ശൈനേയനൊട$ു പോരിനായ്. 

സാത്വ തദ്ധവം സനത്തി ന്നായ്ക്കവണക്കല്ലുമായ” പര൪ര് 34 

നിന് പുത്രന് ചൊല്ലി വിട്ടുള്ളോര് ഭിക്കടച്ചു തടുത്തുതേ. 
ശിലായുദ്ധം ചെയ്യുവാനായവര്൪ വന്നേററിടുമ്പൊഴേ 35 

ശൈനേയന് കൂര്ത്തുമൂര്ത്തമ്പു തൊടുരത്തയ്കീടി നാനുടന്. 
മലയന്മാര് വീശി വിടും വലുതാമശമവൃഷ്ടിയെ 36 

സര്പ്പോഗ്രനാരാചമെയ്ക തകര്ത്തു ശിനിപുംഗവന്. 
മിന്നാമിനുങ്ങിക്കൂട്ടംപോലാപ്പാറത്തരി2 കത്തിയും? 7 
ഹാ ഹായെന്നാര്ത്തിടും മിക്ക സൈന്യൃത്തെക്കൊന്നു മാരിഷ! 
പിന്നെയഞ്ഞൂറു ശൂരന്മാര് പെരുംപാറയെടുത്തവര് 8 

1 വാമനാഞ്ജനവം ശം ചവാമനന്, അങ്ജനന് എന്ന രണ്ടു ദിഗ്ഗജങ്ങളടെ 

രം; സുപ്രതീകം, മഹാപത്മം എന്നിവയും ദിഗ്ഗജങ്ങളടെ പേരുകളാണു”. 2 
പാവത്തരി . അമ്പുകളമായി ഏററുമട്ടമ്പോഠം പാറകളില്നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന 

യ പ്പാരി. (പാറ തര.) 3 കത്തി  പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടു”. 
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കൈയററുടന് നരപതേ, വീണപോയീ ധരിത്രിയില്. 

പതു നൂറും പിനെ വേറേ പതിനായിരവും പരം 9 

കെശനേയപരര്ശ്വധെത്താതെ കൈ മുറിഞ്ഞങ്ങു വീണുപ്പ്േയ്. 

വിഴ്വോരും നില്പവരുമായ് പാറപ്പോരാളിവീരരെ 40 
കൊന്ന ാന.ഡംഖ്ൃമധിടെയകയൊരല്ഭതമായിതേ. 
പിന്നെയും കൂട്ടമായ ച്ചേര്ന്നു ചുററും പാഷാണവര്ഷമായ് 431. 
അയശ “ശൂലാധഡ്ധ്യര് ദരദര് തങ്കണന്മാര് ഖസാഖ്യരും 

ലമ്പാകന്മാര് പുളിന്ദന്മാര് പ്രയോഗിച്ചാ,രതൊക്കയും ഗി 

നാരാചമധെയ്യറുത്താനാശ്ലൈനേയന് കൈയയു കണ്ടവന്. 

കൂര്ത്തുമൂര്ത്തമ്പു കൊണ്ടാകാശത്തു പാറ തകരക്കുവേ, കട 

ശബദം കേട്ടടരില്പ്പാഞ്ഞൂ തേരാളാന ഹയങ്ങളും. 

പാറത്തരികഠം മേല് വീണു മനുഷൃഗജവാജികഠം 4 

കട്ടന്നല്ക്കടി പെട്ടോണം നില്പഠന് വയ്യാതെയായിതേ. 

മസ്തകം കീറിയും ചോര ചാടിയ്യം ചത്തൊഴിഞ്ഞവ 45 

യയയയധാനരഥം വിട്ടു മാറീ ശേഷിച്ച ദന്തികഠം 

പിന്നെ നിന്നുടെ സൈന്യത്തിന്നൊച്ച വാച്ചിതു മാരിഷ! 46 

വാവുന്നാഠം കടലിന്നെപ്പം മ;ധ൨ന് പീഡച്ചെയ്യുവേ. 

ആശ്ശൂബ് ദബഹളം കേട്ടാ ദ്രോണൻ സൂതനൊടോതിനാന്: 47 

“ഇതാ സൂതം രണത്തിങ്കല് ക്രുദ്ധനായ് സാത്വതര്ഷഭന് 

പോരില്പ്പട പിളര്ന്നുണ്ട ചുററുന്നൂ കാലസന്നി ഭന്. 49 

ഈഗ'"ഘോഷം കേട്ടിടും ദിക്കില്ത്തേരെത്തിക്കുക സൂത, നീ 
പാഷാണയോധികളമായ” പൊരുന്നൂ സാത്വതര്ഷഭന്,. 49 

തേരാളികളെയൊക്കേയും കൊണ്ടോടുന്നുണ്ട വാജികഠം 

ശ്ര്രൂവും ചട്ടയും പോയി വീഴുന്നുണ്ടങ്ങുമിങ്ങുമേ. 60 

സൂതര്ക്കു നിര്ത്താന് വയ്യാതായ: തുമുലഃത്തില് ഹയങ്ങളെ. '" 
എന്നു ഭാരദ്വാജനോതും വാക്കു കേട്ടിട്ട സാരഥി. ൭1 
പരം ചൊന്നാൻ സര്വ്വശസ്ധ്രധരേന്ദ്രന് ദ്രോണരോടുടന്: 
* “ ആയുഷ “മന്, പാഞ്ഞിടുന്നുണ്ടു കാരവപ്പടയെങ്ങുമേ ൭൧ 

കാണ്ക പോരില്ത്തേോററ യോധര് ചുററുമേ പാഞ്ഞിടുന്നതൃും. 
ഈശ ശൂരരായ പഞ്ചലര് പാണ്ഡവന്മാരൊടൊലപ്പമേ ലി 

നിന്െറ നേര്ക്കു വധി പ്പാനായാര്ത്തടുക്കുന്നു ചുററുമേ. 

ഇതില് വേണ്ടതുറച്ചാലും കാലംനോക്കിയരിന്ദമ! 54 

നിലയോ പോകയോ വേണ്ടു മൂരത്തായ പ്പോയി സാതൃകി. 

എന്നേവം ചൊല്ലീടുമ്പോതാബ്ഭാരദ്വാജനു മാരിഷ! ൭5 

കാണാ യ.ചനനിതു ഗൈനേയന് രഥിക്കുട്ടം മുടിപ്പതും. 

പോരില്സ്സായത്യകി കൊന്നീടുന്നോരാ നിന് ഭടരപ്പൊഴേ ൭6 

[ അയശ ശൂലം --- ഇരുന കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ശുലം. 2 തുമുലം .-- ഇടക 

ലര്ന്ന യുദ്ധം. 
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സാ തൃകി ത്തേ വിട്ടു പാഞ്ഞാ ദ്രോണപ്പടയി ലേക്കു പോയ്. 

ആത്തേര്ക്ക്ൂട്ടവുമായ ദുശ്ശാസനന് മുമ്പിട്ട മണ്ടിനാ൯ 

പേടി പുണ്ടവരെല്പരോേംമത്തീ ദ്രോണരഥാന്തേ/കേ 5 

122. ദ്രോണപരാക്രമം 

തേരോടിച്ചു” തന്െറ സമീപത്തെത്തിയ ദുശ്ശാസനനെ ദ്രോണൻ വളരെ 

കളിയാക്കുന്നു. വീരകേതു, ചിത്രരഥന്, ചിത്രവര്മ്മാവു” മുതലായ പാഞ്ചാ 

ലരാജകമറരന്മാരെ ദ്രോണര് വധിക്കുന്നു, അതു കണ്ട ക്രുദ്ധനായ ധൃഷ്ടദ്യമ് 

നന് ദ്രോണ രോടെതാിര്ക്കുന്നു. ആ പാഞ്ചാലപുത്രന്െറ അമ്പുകളേററ ദ്രോണര് 

മോഹാലസ്യപ്പെടന്നു. ആ മോഹത്തില്നിന്നുണര്ന്ന ആചാര്യന് വിശിഷ്ടങ്ങ 

ഉയ വൈതസ്പികബാണങ്ങളപയോഗിച്ചു” യുദ്ധം ചെയ്യന്നു; ധൃഷ്ടദ്യൂമ“നന്െറ 

മെരാളിയെ വധിക്കുന്നു. ധൃഷ്ടദയൂമ് നന് പിന്തിരി ഞ്ഞോടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദുശ്ശാസനന്െറ തേര് ചാരത്തെത്തി നിന്നതു കണ്ടുടന് 

ചൊല്ലീ ഭാരദ്വാജനുട൯ ദുശ്ശാസനനൊടിങ്ങനെ: 1 

“ദുശ്ശാസന, തി രിച്ചെന്തിത്തേരെല്പാമിങ്ങ പായുവാന്? 

ക്ഷേമമല്ലേ നരേന്ദ്രന്നു ജീവിപ്പീ ലേ ജയദ്രഥന്? ക 

രാജപുത്ര൯ ഭവാന് രാജഭ്രാതാവിങ്ങു മഹാരഥന് 

പോരിലെന്തോടുവാന് യാവരാജ്യം കൈയേററിരിക്കെ നീ? 3 
“ചൂതില് നേടി യൊരാദ്ദാസി കാമചാരിണിയഥക നീ 

എന്നണ്ണനാം മന്നവന്നു വ്രവാഹിനിയാകെടോ. 4 

നിനക്കിന്നില്ല ഭര്ത്താക്കളൊക്കയും പതിരെള്ളതാന്' 

എന്നന്നു ചൊന്ന നീ ദുശ്ശാസന, മണ്ടന്നതെന്തെടോ? 5 

പാഞ്ചാലപാണ്ഡവന്മാരായ“ഗഘോരവൈരം വിതച്ച നീ 

ഒററസ്സ്റാതൃകിയോടേററു പോരില്പ്പേടിപ്പതെന്തെടോ? 6 
പണ്ടറിഞ്ഞില്പയോ കചൃതിലക്ഷങ്ങളെയ്യെടുത്ത നി 

ഇതൊക്കെ ക്രൂരസര്പ്പഠാഭബാണമായ' ത്തീ രുമെന്നതും? 

അപ്രിയോക്തി വിശേഷിച്ചും പാണ്ഡവന്മാരിലാവിധം 

ദ്രാരപദീ ക്ലേശവും പണ്ട നീയൊരുത്തന് നിമിത്തമാം. 8 

നിന് മാനമെങ്ങ ഗര്വ്വെങ്ങ വീര്യമെ്ങെങ്ങ തള്ളലും? 

സര്പ്പമൊക്കും പാണ്ഡവരെച്ചൊടിപ്പിച്ചെങ്ങ പോവതും? 9 

ശോച്യമീബ്ഭാരതബലം ദുര്യോധനമരേന്ദ്രനും 

അവന്നല്ലോ കര്ക്കശന് നീ പേടിച്ചോടുന്ന സോദരന്. 30 

എന്നാല് വീരം, ഭവാന് പേടിച്ചുഴലുന്നോരു സേനയെ 

സ്വന്തം കൈയുക്കുകൊണ്ടിട്ട കാത്തുകൊള്ളേണ്ടതല്പയോ? 11 
ആ നി പേടിച്ചു പോര്വിട്ടു ഹര്ഷിപ്പിപ്പു രിപുക്കളെ 

സേനയ്ക്കു നാഥന് നീയോടുന്നാകിലോ ശത്രുസൂദ൩। 34 

[| 
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ഭീതാാലംബന' നാം ഭീതന് പോരില് മററാരു നിന്നിട്ടം? 

ഒരൊററസ്റസ്റാത്വതന് പോരില് പൊരുതുമ്പൊഴുതിപ്പെംഴ 39 

പോര്ക്കളം വിട്ട മണ്ടാനായ ബ്ബുദ്ധി തോന്നീ നിനക്കെടോ. 

എപ്പ്ോോഠംഗ്ലാണ്ഡീ വിയേയ്യം നീ ഭീമനേയയം കുരൂദ്വഹ ! 14 

പോരില്ക്കാണ്മൂ യമരെയുമപ്പോഠംച്ചെയുന്നതെന്തെടോ? 

സൂര്യാ ഗ്നി വര്ച്ചസ്സടയ പാര്ത്ഥബഥണങ്ങളോടിഹ 15 
ഒക്കാ സാതൃകിബാണങ്ങളിതില്പ്പേടിച്ചു മണ്ടി നീ. 
ഓടി പ്പോയീടുവാന്തന്നെ നീയൃയറച്ചെന്നിരിക്കിലോ 16 

ധര്മ്മജന്നു ശമം കൊണ്ടുതന്നെ ഭൂമി കൊടുക്കെടോ. 
ഉറയയരിയ പാമ്പൊക്കും പാര്ത്ഥനാരാചരാജികഠം 117 

നി ന്മേല്ക്കേറും മുന്പു പാണ്ഡുപുത്രരായ് സന്ധിചെയ്ക നീ 

നിന് ൬൮ സോദരരെയ്യം പഠറത്ഥര് കൊന്നിട്ടു പാര്ത്തടം 16 

നേടുംമുന്പാ യോഗ്യൃപ ണ്ഡുപൃത്രുരായ” സന്ധി ചെയ “ക നീ. 

ധര്മ്മനന്ദനരാജാവ്യം സമര്യാഘ കൃഷ്ണനും 19 

ക്രോധിച്ചാിടുംമു൯ന്പു പാണ്ഡുപത്രരായ” സന്ധി ചെയ് ക നീ, 

ഭീമസേനന് മഹാബാഗഹു പടകേറിസ്സ്റഗര്ഭ്യരെ 20 

പിടികൂടം മുന്പു പാണ്ഡുപുത്രരായ” സന്ധി ചെയ് ക നീ. 

നിന് ഭൂാതൃദര്യോധനനോടാദ്യമേ ഭീഷ“മര് ചൊല്പിനാന്൯. 24 
* അജേയര് പാര്ത്ഥ, രവരായ സരമൃ, സന്ധി കഴിക്ക നീ." 
അതു കേട്ടീലന്നു വ ഡ്സ്! നി ന്െറയബ്ണുന് സുയോധനന്. 22 

നീ യുദ്ധത്തില് ധൈര്യമോടും പൊരുതു പാണ്ഡുപുത്രരായ് 

വേഗം ചെല്ലു തേരുമായി ശൈനേയന് നിന്നിടുന്നിടം. 29 
നീയില്പാഞ്ഞാലീപ്പടയമോടുമേ ഹന്ത ഭാരത! 

തനിക്കായപ്പൊരുതു സത്ൃയവീരന് സാത്ൃകിയോടു നീ.” 24 

എന്നു കേട്ടിട്ട നിന് പുര്രനൊന്നും മിണ്ടിയതില്ലവന് 
കേട്ടിട്ടും കേഠംക്കാത്തമട്ട പോയീ സാതൃകിയുള്ളിടം. 2൭ 
പിന്തിരിക്കാതെഴും മ്ളേച്ചപ്പെരുംപടയൊടൊത്തവന് 
കിണഞ്ഞു പോരില്പ്പെഠരുതീ യയയധാനനൊടേററടന്. 26 

തേരാളി വര്യനാചാര്യന് പാണ്ഡുപാഞ്ചാലരോടുമേ 
ചൊടിച്ചു പാഞ്ഞേററ് തിടത്തരം വേഗമെടുത്തുതാന്. 7 
പാണ്ഡ വപ്പടയില് പോരില് ദ്രോണൻ ചെന്നു കടന്നുട൯ 
പോരാളികളെയോടിച്ചൂ നൂറുമായിരവും ശരി. 26 

പരം ദ്രോണന് മഹാരാജ, പോരില് പേരു പറഞ്ഞഹോ 
പാണ്ഡുപ ഞ്ചാലമത്ധ്യഘകദനം ചെയ്തിതേററവും. ക 
ആ ബ്ഭാരദ്ധാജനാടെ സ്റ്ന്യമങ്ങമിങ്ങും ജയിക്കവേ 

1 ഭതാലംബനന് .- പേടിച്ചവനെ ആശ്രയിക്കുന്നവന്. 2 സൂര്യാഗ്നി 
വര്ച്ചസ്സ ടയ -. സൂര്യനെ പ്പെലെയും അഗ്നിയെപ്പോലെയും തിളങ്ങുന്ന. 
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പാഞ്ചാലപത്രന് തേജസ്വി വീരകേതൃവടുത്തുതേ. 0 

മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ളഞ്ചു ബാണം ദ്രോണാചര്യനെയെ യുവന് 
ഒരമ്പെയ തൂ ധ്വജം നോക്കിട്ടേഴമ്പാസ്സ്ൂതനേയുമേ. 31 

ആപ്പോരിലാശ്ചമ്യമൊന്നു കണ്ടേന് ഞാനവനീപതേ! 
ചാഞ്ചാല്യനേ ദ്രോണനൂക്കു കൈക്കൊണ്ടും കയറാഞ്ഞതില്. 32 

ദ്രോണനെപ്പോരില് നിര്ത്തുന്ന കണ്ട പാഞ്ചാലര് മാരിഷ! 

ചുററും വളഞ്ഞു നൃപതേ, ധര്മ്മപൃത്രജയാര്ത്ഥി കഠം. 338 

അവരതൃഗ്രബാണങ്ങഠം വന്പെഴും തോമരങ്ങളം 
പല ശസ്സ്ങ്ങളം ദ്രോണാചാര്യനില്ത്തുകി മന്നവ! 834 

അവരെച്ചററുമവ്പെയ്ക്ക തടുത്താ ദ്രോണരപ്പ്യൊഴേ 
വാനില്ക്കാറു തടുക്കുന്ന കാററു പോലെ വിളങ്ങിനാന്. 95 

സൂര്യാഗ്നിതുല്യമായേററം ഘോരമാം ശരമങ്ങുട൯ 
വിരകേതുരഥം നോക്കിത്തൊടുത്തു ശത്രുഃദ്നന്. 86 

പാഞ്ചാലകലപുത്രന്െറ മെയ് പിളര്ന്നാശ്ശുരം നൃപ! 

ചോരയേററു തിളങ്ങിക്കൊണ്ടടനേ കേറി ഭൂമിയില്. 877 

ഉടന് വീ തേരില്നിന്നു പാഞ്ചാലകുലനന്ദനന് 

മലമേല്നിന്നു കാറേററ ചമ്പകം പോലെയപ്പെഴേ. 38 

വില്ലാളി ശക്തനാം രാജപുത്രനെക്കൊന്ന നേരമേ 

സത്വരം ചെന്നു പാഞ്ചാലര് വളഞ്ഞു ദ്രോണനെത്തദാ. 39 
ചിത്രകേതു സുധന്വാവു ചിത്രവര്ക്മാവു ഭാരത! 
അവ്വണ്ണം ചിത്രരഥനും ട്രാതൃദഃഖാര്ത്തരായുട൯ ൫0 

ഒന്നിച്ചു പാഞ്ഞേററു ഭാരദ്വാജനായ'പ്പെൊരുതീടുവാന് 

ശരം വര്ഷിച്ചു വര്ഷത്തില് പരം കാറുകഠം പോലവേ. 41 

തേരാളി രാജപുത്രന്മാര് പലമട്ടെയ്തതേററവന്൯ 

അവരില്ലാതെയാവാനായ് ക്രോധം പുണ്ടു ദവിജോത്തമന് 42 

അവര്ക്കു നേരിട്ട ശരജാലം ദ്രോണനയച്ചുതേ. 

ചെവിയോളം വലിച്ചെയും ദ്രോണബാണങ്ങളേ ററവ൪ 43 
കഒമാരര് വേണ്ടതെന്തെന്നുമറിയാതായ” നൃപോത്തമ! 
മോഹിക്കുമവരെ ദ്രോണൻ ചിരിച്ചുംകൊണ്ട ഭാരത! 34. 

ചൊടിച്ചശ്വം തേരുമില്പാതാക്കി പോരില്ക്കുമാരരെ, 
കീര്ത്തിമാന് കൂര്ത്തുമൂര്ത്തുള്ള ഭപ്പംകൊണ്ടവര്തമ്മുടേ 45 

ഉത്തമറംഗങ്ങഠം കണ്ടിച്ചു പുവറുക്കുംപ്രകാരമേ. 

രേര്ത്തട്ടില്നിന്നു താഴത്തു വീണൂ ചത്തവര് പാര്ത്ഥിവ! 46 

പണ്ടു ദേവാസുരപ്പോരില്ദ്ദൈത്ൃയദാനവര് പോലവേ. 

പോരിലായവരെക്കൊന്നു ഭാരദ്വാജന് പ്രതാപവാന്൯ 47 

ദേവാഭര് വീരര് പാഞ്ചാലന്മാരെക്കൊന്നതു കണ്ടുടന് 48 
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ധൃഷ്ടദ്യമ്നന് കോപമാണ്ടു കണ്ണുനീര രതൂകിയാഹവേ 

ക്രുദ്ധന് പോരില് ദ്രോണരുടെ രഥം നോക്കിയടുത്തുതേ. ടട 

ഹാഹായ്യെന്ന മ ഹാരാവമപ്പോടുണ്ടായി മന്നവ 

പാഞ്ചാല്യന് ദ്രോണനെബ്ബാണം തൂകി രോധിച്ചു കാണ്കയാല്. 

മ ഹാത്മാവാം ദ്ൂരപദജന് പലപാടെയ്കു മുടവേ 

ദ്രോണൻ ചെററും നടുങ്ങീലാ ചിരിച്ചു പൊരുതീടിനാന്. 51 
പരം ദ്രോണനെ രാജേന്ദ്ര, ക്രോധം മൂര്ച്ചിച്ച പാര്ഷതന് 
മൊട്ടഴിഞ്ഞുള്ള തൊണ്ണൂറമ്പെയ്യൂ മാറി ല്ച്ചൊടിച്ചുടന്. 52 

ഉയക്കുനാശ്ഞെ യ്യധെയ് ത്തേററു ഭാരദ്വാജന൯ പുകഴ“ന്നവന് 
ഇരുനപോയ തേര്ത്തട്ടില് മോ ഹാലസ്യവുമാണ്ടപോയ്. 33 
ആ നിലതശ്ശുവനെക്കണ്ടു ധൃഷടദ്യമ്ന൯ പരാക്രമി 

വില്ലുവെച്ചുടഹേ വാള വിര്യവാ൯ കൈയിലേന്തിനാന്. 54. 

സത്വരം തേരില്നിന്നിട്ട കുതിചപ്പിട്ടാ മഹാരഥന് 

ഭാരദ്വാജന്റെറ തേര്ത്തട്ടില് ദ്ൂരതം കയറി മാരിഷ! 56 
തല കൊയ്യീടടവാനുന്നി ക്രോധരക്താക്ഷനാമവന്. 
ആശ്വസിച്ചപ്പെഴേ ദ്രോണന് വില്ലെടുത്തിട്ട വീര്യവാൻ 56 

ധൃഷ്ടദ്യമ “നന് കൊല്ലുവാനായടുത്തേററതു കണ്ടുടന് 
എയ്ക്കാനടുത്താല്പ്പ്പൊരുതും* വൈതസ്തികശരങ്ങളാല് 517 
ധൃഷ്ടം പോരില്പ്പൊരുതിനാന് ധൃഷ്ടദയമ്നരഥീന്ദ്രനായ'. 
ആ വൈതസ്തി കബാണങ്ങളടുത്താലെയ്കി ടേണ്ടവ 38 

അറിയാം ദ്രോണനവയാല്ദ്ധദുഷ്ടദൃയമ“നനെ മാററി നാന്. 
പെരുത്തമ്പുകഠം ദേഹത്തില്ത്തറച്ചിട്ടാ മഹാരഥന് ി 
തേര്ത്തടം വിട്ടുട൯ ചാടി യ്യക്കുകെട്ടാപ്പരാക്രമി 
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നമുക്കു പാട്ടിലാമെന്നോര്ത്താര്ത്തു പാഞ്ചാലര് മന്നവ! 

ദ്രോണനോ സത്വരം ധൃഷ്ടദ്യൂമ്നസൂതന്െറയാഹധലേ 67 
തല വീഴാത്തീ മരത്തിന്െറ പഴം വിഴതത്തും കണക്കിനെ. 
ആ മഹാനുടെ വാഹങ്ങളപ്പോളോടീ മഹീപതേ! 68 
പാഞ്ചാലസ്യഞ്ജയ ന്മാരെയവയോടിയ നേരമേ 
രണത്തില് ദ്രോണനോടിച്ചിതങ്ങുമിങ്ങും പരാക്രമി. 69 
പാണ്ഡുപാഞ്ചാലരേ വെന്നു ഭാരദ്വാജന് പ്രതാപവാൻ 
സ്വന്തം വ്ൃയൂഹമുറപ്പിച്ചു കാത്തുനിന്നിതരിന്ദമന്; 70 
പാണ്ഡവന്മാരായവനെ വെല്വാനുന്നീല മന്നവ! 

123. മുശ്ശാസനപരാജയം 

ദുശ്ശാസനന് സാതയകിയുമഥയി വീണ്ടും ഏററുമട്ടുന്നു. അനുയായികഠം ഓ 

ടരിപ്പോയിട്ടും ആ കൌരവാനുജന് ഒററസ്ക്കൂനിന്നെതിര്ക്കുന്നു. സഹോദരന് ഒററ 

ത്തു യുദ്ധം ചെയ്ക വിഷമിക്കുന്നതു കണ്ടു ദുര്യോധനന് സഹായത്തിനായി ത്രി 

ഗര്ത്തന്മാരെ പഠഞ്ഞയയ്ക്കുന്നു. സാതൃകി അവരില് പലരേയും വധിക്കുന്നു. 
ദുശ്ശാസനന് ശരജാല മെയ് തു സാത്യകിയെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. സാ 
തൃകി ദുശ്ശാസന ന്െറ തേരാളികളേയും കുതിരകളേയും കൊല്ലുന്നു. തേര് തച്ചു 

ടയ്ക്കുന്നു. ത്രിഗര്ത്തസേനാപതി ദുശ്ശാസനനെ തന്െറ തേരില്ക്കയററി രക്ഷ 
എപ്പുടുത്തുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെദ്ദുശ്ശാസനന് ചെന ശൈനേയനൊട$ മന്നവ! 

മഴ ഒപയ്യും കാറു പോലെ ശരജാലം ചൊരിഞ്ഞവന് 3. 

അര്വ്വതമ്പാസ്സ്റാതൃകിയെയെയ്യവന് പതിനാറുമേ 
പോരില്ക്കുലുക്കാനായീലാ മൈനാകത്തെക്കണക്കി നെ. 4 

നാനാദേശോത്ഥമായീട്ടം രഥവ്രാതത്തൊടൊത്തവന് 
കുററമേ ഭരതമശ്രേഷ്യന് മുററുമമ്പകഠം ശതുകുവോന് 9 
രഥഘോഷംകൊണ്ടു മേഘം പോലെ ദിക്കു മുഴക്കുവോന് 

ആക്കാരവന് പോരിലെത്തുന്നതു കണ്ടിട്ട സാത്യകി 4 
പാഞ്ഞെതിര്ത്തു മഹാബാഹുവാനമ്പെയ്കാശു മൂടിനാ൯ 
അവമ്വെയ്ക മുടപ്പെട്ടോരാദുശ്ശാസനപുരസ്സര൪ ൭ 
നിന്മകന് കാണ്കവെത്തന്നെ പോരില്പ്പേടിച്ച മണ്ടിനാര് 
അവരോടുമ്പൊഠം നിന് പുത്രന് ദുശ്ശാസനനിളാപതേ! 6 
നിന്നൂ ഭയംവിട്ടമ്പെയ്കും കൊണ്ടു സാതൃകിയേ നൃപ! 

നാലശ്വങ്ങളെ നാലമ്പ മൂന്നമ്പാസ് സുതനേയുമേ 7 
നൂറമു സാതൃകി യെയുമെയ്കച്ചമലറീ ടിനാന്. 
ചൊടിച്ചു മാധവനുടന് നൃപ, പോരിലവന്നുടെ 8 
കൊടി തേര് സൂതനവനുമമ്പാല്ക്കാണാതെയാക്കിനാന്. 



യ്ക ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

ശൂരദുശ്ശാസനനെയവ്വെയ്കവന് മൂടിയേററവും 8 
മാറാലയാല്ക്കൊതുകി നെഴയുറാംപുലി കണക്കിനെ; 

ദുശശൂസേനനെയമ്പാലേ മൂടീ ശത്രുഹരന് ദ്ൂതം. 30 

ദുശ്ശാസനനെയമ്പവേററു മൂടിക്കണ്ടിട്ടു മന്നവന് 
യയയധാനരഥത്തേക്കു ചൊല്ലി വിട്ടാന് ത്രിഗര്ത്തമെ. 11 

യയയയധാനന്െറയരികാില് ചെന്നാരാ ക്രൂരകാരികഠം 
മൂവായിരം ത്രിഗര്ത്തന്മാര് പോരാളികഠം മഹാരഥര്, 12 

രഥവംശം' കെണ്ടവനെ വളഞ്ഞാരവരെപ്പൊഴേ 

തമ്മി ല്സ്സുംശപൃക ന്മാരായ്യ്യോരി ന്നേററമ റച്ചവര്. 1: 

അവരൊന്നിച്ചടര്ക്കേററു ശരവര്ഷം വിടുമ്പൊഴേ 
പടത്തലഴ്ണുലഞ്ഞുറു പടയോധരെ വാിീഴ”്ത്തിനാന്. 14 

ശൈനേയബാണമേററാശൂ ചത്തു വീഴുന്നിതായവര് 

കൊട്ടം കാറേററെറാടിഞ്ഞുള്ള ഗി രിവൃക്ഷങ്ങഠം പോലവേ. 15 

പലമട്ടേററാനകളം ധ്വജങ്ങളമിളാപതേ 

പൊന്നണിഞ്ഞാ വാജികളമങ്ങ വീണിട്ട മന്നിടം 16 

ശൈനേയശരമേററററു ച്േവോര ചോരുമവററിനാല് 
പൂത്ത കിംശുകജാലത്താല്പ്പോലെ ശോഭിച്ചു മന്നവ! 17 

നിന്നാഠാക്കാരപര് ശൈനേയന് പോരില്ക്കൊന്നു മുടിക്കവേ 

രക്ഷകിട്ടാതെയായച്ചേററിലാണ്ട ദന്തികഠം പോലവേ. 18 

അവരപ്പോഠം ദ്രോണരഥം പാര്ത്തു പിന്വാങ്ങിയേവരും 
പതഗേന്ദ്രഭയാല് ഗര്ത്തം പുകും പാമ്പുകഠം പോലവേ. 19 
അഞ്ഞൂറു യോധരമെസ്സുര്പ്പമൊക്കുമമ്പെയ്കു കൊന്നവന് 

മെല്ലെപ്പോയിടിനാ൯ വീരന് പാര്ത്ഥപാര്ശ്വത്തിലേക്കഹേ 

ദുശ്ശാസനന് നിറെ മകന് പോകുമാ നരമുഖ്യൃനെ 
എയ്കുകൊണ്ടാന് മൊട്ടുഴി ഞ്ഞുള്ളൊമ്പതമ്പു കളാലുടന്. 21. 
അവനേയുമെതിര്ത്തെയ്താനവനഞ്ചു ശരങ്ങളാല് 

വില്ലാളി പൊന്നു കെട്ടിച്ച ഗാര്(ദ്ധപത്രാശുഗഃ ങ്ങളാല് ക 

ആസ്സ്ാതൃകി യെ രാജേന്ദ്ര. ചിരിച്ചും കൊണ്ട ഭാരത! 
എയ്കു ദുശ്ശാസനന് മൂന്നാലെയ് തൂ പീന്നെയുമഞ്ചി നാല്. കീട 
അഞ്ചമ്പുകൊണ്ടു ശൈനേയന് നിന്െറ പുത്രനെയെയ്ക്കുടന് 

വില്പറുത്തു ചിരിച്ചും കൊണ്ടര്ജ്ജുനാന്തികമേറിനാന്൯്, ക 

പരം ദുശ്ശാസനന് ക്രുദ്ധന് പോകും വാര്ഷ്കേയനായുടന് 

ഉരുക്കമയമാം വേലു ചാട്ടിനാന് കൊല ചെയ്യുവാന്. 25 
നിന്റെറ പുത്രന്െറയാഗ്ഘോരമാകും വേലങ്ങു സാതൃകി 

അറുത്തിതപ്പെഴേ തീക്ഷ്“ ണകങ്കപത്രങ്ങളാല് നൃപ! 26 

രഥവംശം ട തേര്ക്കൂട്ടം. 2 ഗാര്ദധപത്രാശുഗം -ഗൃദ്യധത്തിന്റെറ 
(്രഴകനെറ)ചിറക വെച്ചുകെട്ടിയ അമ്പു. 
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ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തി നിന്മകന് ധരണീപതേ! 
ശൈനേയഗനെഗ്ഗാഡമെയ്ക്ക സിംഹനാദം മുഴക്കിനാന്. റ് 

പോരില്സ്സ്റാതൃകി കോപിച്ചു നിന് പുത്രനെ മയക്കിയും 
സ്തനാന്തരത്തിലഗ്നിജ്വാലോഗ്രബാണങ്ങളെയ്കുതേ. 28 

എയ്ക്കാന൯ പി ന്നേയുമെട്ടഗ്രതീക്ഷ“ണായസശരങ്ങളെ 
ദുശ്ശാസനന് സാതൃകിയെയെയ്കാനിരുപത മ്പുകഠം. 9 

സ്തനാന്തരത്തിലവനെയെയ രൂ സാത്വതനും നൃപ! 
മഹാഭാഗന് മൊട്ടുഴിഞ്ഞ മൂന്നു ബാണങ്ങഠംകൊണ്ടുടന്. 90 

മഹാരഥ൯ കൂരത്തുമൂര്ത്തമ്പെയ്കു കൊ ഹയങ്ങളെ 

ക്രുദ്ധന് സൂതനെയ്യം കെ൬ആ മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല്. ം 

ഭപ്പമൊന്നാല് വില്പറത്തു ഹസ്പാവാപവു*മഞ്ചിനാല് 

കൊടിയ്യം തേര് വേലുമിരുഭല്പത്താലസന്ധ്വിത്തധന്, ൫4 

അറുത്തൂഗ്രശരം തൂകി ക്കൊന്നൂ പിന്സുതരേയയമേ. 

വില്ല തേര് സുതനശ്വങ്ങളിവ പോയവനെത്തദാ 938 

ത്രിഗര്ത്തസേനാധിപതി തന്െറ തേരേററി മാററിനാന് 
ഒട്ടനേരമവന്പിന്പേ ചെന്നു സാത്യകി ഭാരത! ി 
കൊന്നതില്പാ മഹാബാഹു ഭീമന്്െറ മൊഴി യോര്ക്കയാല്. 
ഭീമസേനന് ഭാരത, നിന് മക്കളെല്ലാവരേയുമേ 5 

പോരി ല്ക്കൊല്വാന് സഭാമദ്ധ്യേ സത്യംചെയ്തിട്ടമില്ലയോ? 
ദശ്ശാസനനെ വെന്നിട്ടാ യുദ്ധത്തില്സ്സറാത്വതന് പ്രഭോ 39 
അര്ജ് ജൂനന് പോയ വഴിയേ പോയിനാന് സത്വരം നൃപ! 

124. സങ്കലയുദ്ധം 

യുദ്ധം ഭയങ്കരമാകുന്നു. ദുര്യോധനന്തന്നെ നേരിട്ടുചെന്നു പാണ്ഡവസേ 
നയോടെതിര്ക്കുന്നു. എല്ലാവരും ധര്മ്മപൃൂത്രരെ രക്ഷിക്കാനായി അടുത്തുകൂട 
ന്നു. ദ്രോണരും അര്ജ്ജുനനും തമ്മില് ഏററുമുട്ടുന്നു. ഇരുഭാഗത്തും വലിയ 
നാശം സംഭവിക്കുന്നു. 

യദൂതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

എന്െറ സൈന്യത്തി ലങ്ങില്ലെന്നുണ്ടോ ചില മഹാരഥര്? 
കേറും സാത്യകി യെക്കൊന്നി ലെന്നല്പാ നിര്ത്തിയില്പഹോ. 1 
ഒററഷ്ക്കു കര്മ്മം ചെയ്താനങ്ങടരില് സത്യവിക്രമന് 
ശക്രതുല്യബലന് പോരില് ശക്രന് ദൈത്യരിലാംവിധം. മു 
അല്ലെങ്കില് ശുന്യമേ നൂനം ശൈനേയന് പോയൊരാ വഴി 
ഒററജ്ു പല സൈന്യങ്ങഠം മദിച്ചാസ്സത്യവിക്രമന്. ച 

* ഹസ്പാവാപം ം-. കൈവള. 



324 ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

പലപേര് യോഗ്യര് പൊരുതിനില്ലെയൊററഷ്ക്കു സാത്വതന് 
കടന്നതെങ്ങനെയതൊന്നെന്നോടോതുക സഞ്ജയ! 4 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തരാനയാളഒശ്വമൊത്ത സേനോദ്യോഗം ധരാപതേ 

ബഹളം പ്രളയപ്രായം നിന് സൈന്യങ്ങഠംക്കു കേവലം. ൭ 

നാഠംതോറും നിന്െറ സൈനൃത്തിന് സമുഹങ്ങയംക്കു ഭാരത! 
സമം സമൂഹം ലോകത്തില് മറെറാന്നില്ലെന്നു നിശ്ചയം. 6 
അതിലോതീ ദേവകളം കൂടം ചാരണരും പരം 
പാരില് സമൂഹങ്ങളി തോടവസാനിപ്പതായ് വരും. 7 

വൃയൂഹമിമ്മാതിരിക്കുണ്ടായിരുന്നീ ലൊന്നുമേ നൃപ! 

ജയ ദ്രഥ൧൨ധത്തുന്നാഠം ദ്രോണൻ നിര്മ്മിച്ച൨ ണ്ണമേ. ി 
കൊടുങ്കാറേറററിളകിടടം കടലില് ഥ്വന! പേഘവേ 

പോരില് സൈന്യങ്ങള  സ്യാന്യമേ ല്ല മ്പാഠം വാച്ചിതാരവം.9 

അസം ഖ്യമുണ്ടായി ൫൬ രാജക്കന്മാര് നരോത്തമ! 
നിന് ബലത്തില് പാണ്ഡുബലത്തിലും നൂറും സഹസ്രവും. 10 

സംരബ“ധരാം* പ്രവീരന്മാര് പോരിങ്കല് ദുഡവിക്രമര് 
ആര്ക്കും ഘോഷം ബഹളമായങ്ങേററം രോമഹര്ഷണം. 11. 

വിളിച്ചാര്ത്തു ഭീമസേനന് ധൃഷ്ടദയര”നനുമേ നൃപ! 
സഹദേവന് നകുലനും പാണ്ഡവന് ധര്മ്മപുത്രനും 149 
“വരുവിന് പൊരുവിന് വേഗമടരില്പ്പാഞ്ഞടുക്കുവി൯ 
ശത്രുസൈന്യം കേറിയല്ലോ വീരര് മാധവപാണ്ഡവര്,. 13 

ജയ ദ്രഥരഥോപാന്തം സുഖമായ ”ച്ചെന്നി$ംപടി 
പ്രയത്തിപ്പിന് ക്ഷി പ്ര" ”മെന്നായ പ്രേരിപ്പിച്ചിതു സേനയെ. 
അവര് തീര്ന്നാല്ക്കൌരവന്മാര് ജയിച്ചു നമ്മഠം തോററുപോയ് 
എന്നാലോ നിങ്ങളൊന്നിച്ചുചേര്ന്നുടന് സൈന്യസാഗരം 15 

ഇ ദഒവിന് മഹാന്മാരര, കാററംബുധിയെയാംവിധം. 

ഭീമപാര്ഷതരിവണ്ണം പ്രേരിപ്പിച്ചവര് മന്നവ! 16 

കൊന്ന കനരവരെപ്പോരില് പ്രിയ പ്രാണന് വെടിഞ്ഞുമേ 

ശ്യ്രുത്താല്പ്പോരില് മരണം പാര്ത്തും തേജസ്സ്സിയന്നവര് 17 

സ്വര്ഗ്ഗാര്ത്ഥികഠം സുഹൃല്ക്കാരൃയത്തിങ്കല് നോക്കീല ജീവനെ. 

അവ്വണ്ണമേ നിന്ന “ഠംക്കാരും ഭൂപം കീര്ത്തി കൊതിപ്പവര് 38 

ആര്യബുദ്ധിയൊടും പോരില്പ്പൊരുതാന്തന്നെ നിന്നതേ, 

ആ മ ഹാബ ഹളപ്പ്യോരു ഭീഷണം മു മിരുംവിധയ 19 

പദയെല്ലാം വെന്നു പു.ഓാന് പാര്ത്ഥാന്തത്തേക്കു സാത്യകി. 
വെയില് തട്ടിത്തിളങ്ങീടം ചട്ടകഠംക്കുള്ള കാന്തികഠം 20 
പോര്ക്കളത്തില് ഭടര്ക്കുള്ള ദുഷ്ടി യി ധത്തട്ടിയെങ്ങുമേ. 

മ: സംരബ'“ധര് ം കോപിച്ചവര്, 



സങമ്കലയുദ്ധം 995 

മ ഹാന്മാരാം പാണ്ഡവന്മാരവ്ൃവണ്ണം കിണയുംവിധയ ക] 

ര്യോധനന് മഹാരാജ, പെരുംപടയി ലേറിനാന്,. 
അ്മവര്ക്കുമവനും യോഗം ഘോഷമായിതു ഭാരത! 

സര്വ്വഭൂതവി നാശത്തി ന്മൂലമാംപടി യൃല്ക്കടം. ക്ട 

മേട തരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

സൈന്യങ്ങളമ്മട്ടേററപ്പോംക്കഷുത്തില്പ്പെട്ടിടന്നവന് 
ടു ര്യോധനന് പിന്വലിച്ചീലല്വോ പോരിന്നു സാരഥേ! 28 
ഒരുത്തനും പലരുമായപ്പോോരി ലുണ്ടായ സംഗമം 

ചി ശേഷിച്ചും നരേന്ദ്രനു വൈഷമ്ൃംതന്നെയെന്മതം. നി 

അവന് സുഖത്തില് വര്ദ്ധിച്ചോന് ശ്രീയാലുലകിനീശ്വരന് 

ഒരുത്തന് പലരോടേററു പി൯വാങ്ങീലല്പി തെല്ുമേ? 25 

_ഞജെയന് പറഞ്ഞു 

രാജാവേ, കേളിതാശ്ചര്യം നി ന്റ പുത്രന്നു ഭാരത! 

പലരോടമൊരുത്തന്നുണ്ടായ യുദ്ധം ക്ഥിക്കുവന്. 2൭6 

 $രാധനന് പോര്ക്കളത്തില് പോരില് പാണ്ഡവസേനമെ 

കുംഭീന്ദ്രന് പൊയ കയെപ്പോലെ ചററുമെൊന്നിട്ടിളക്കിനാന്.:7 
നിന് പുത്രന് പട മദ്ദിക്കുന്നതു കണ്ടടനേ നൃപ! 

ഭീമസേനന് മുന്പെഴുന്ന പാഞ്ചാലന്മാരടുത്തുതേ. 28 

അവന് പത്തവമ്പെയ്ക്ു മുന്പില്പ്പാഠണ്ഡവന് ഭീമസേനനെ 

മുമ്മൂന്നെയ് തൂ യമന്മാരെദ്ധര്മ്മരാജനെയേഴുമേ. മ 

വിരാടദ്ൂപദന്മാരെയാറും നൂറു ശിഖണ്ഡിയെ 

പത്തും പത്തും പാര്ഷതനെ മമ്മൂന്നാ ദ്രപദേയരെ. 30 

അസംഖ്യമാനതേരൊത്ത മററു മാററാരെയാഹവേ 

ക്രുദ്ധാന്തകന് പ്രജകളെപ്പോലറുത്തു ശരങ്ങളാല്. 31 

കാണാ തെടുപ്പതുമയപ്പരും വട്ടത്തില് വില്ലൃമായ” 

കാണായീ ക്ഷത്രിയന്മാരെയസ്രുരക്ത്യാ വധിപ്പതും. 34 

ശതുക്കളെക്കൊല്ലുമവന്നുള്ള പൊന്നണി വില്പഹോ! 
വട്ടത്തില്ത്തന്നെയെപ്പോഴം കണ്ടു യുദ്ധത്തിലാളകയം. 93 
രണ്ടു ഭല്പംകൊണ്ടു വില്ല കണ്ടിച്ചു, ധര്മ്മജന് നൃപ! 

പോരില്ക്കിണഞ്ഞു നിന് പുത്രന് പൊരുമ്പോരം കുരുപുംഗവ! 

എയ്യാനിവനെ നന്നായി വിട്ട പത്തു ശരങ്ങളാല് 

ചട്ടയില്ച്ചെന്നാശ്ശരങ്ങടം മുട്ടി പ്പൊട്ടിപ്പതിച്ചുപോയ. 35 

പരം നന്ദ്യാ പാര് ത്ഥര് ചുററും വളഞ്ഞു ധര്മ്മപുത്രനെ 

ദേവര്ഷി കയം പരാ വൃത്രവധേ ശക്രനെയാംവിധം. 6 

പിന്നെ മറെറാരു വില്ലേന്തി നിന്െറ പുത്രന് പ്രതാപവാന് 
നില്ലനില്ലെന്നരചനാം പാണ്ഡുപുത്രനൊടേററുതേ, 37 

൮൯ പോരില് നിന്മകന് ചെന്നു കേറീടുന്നതു കണ്ടുട൯ 



336 ജയദ്രഥവധപര്വ്ൃവം 

എതി ര്ത്തേററു ഹൃഷ്ടരായിപ്പാഞ്ചാലര് ജയ കാംക്ഷി കഠം. 38 

ചെന്നേററാനവരെ ദ്രോണന് പോരില് ഭൂപന്നു രക്ഷയായ് 

കാറേറററു മാരി ചെരിയയം കാര്കളെഗ്ഗിരിപോലവേ 0 

രോമാഞ്ചമഞ്ചും വന് പോരങ്ങളണ്ടായ “വന്നിതു മന്നവ! 

പാണ്ഡവര്ക്കും മഹാബാഹോ, നിന് കൂട്ടര്ക്കും രണാങ്കണേ. 30 

രുദ്രാക്രീഡം'പോലെ മുററും ദേ ഹിസംഹാരമായിതേ 

പിന്നെയും വാച്ചിതാരാവം വിണ്ടമര്ജ്ജ്കുനനുള്ളിടം. 41 
ശബ്ദത്തി ലൊക്കയുംവെച്ചു രോമഹര്ഷണമായ” വിഭോ! 

അര്ജ'ജൂനന്നും മഹാബാഹോ, വിലേന്തും നിന ഭടര്ക്കുമേ 2.82 

ഭാരതപ്പുടമദ്ധ്ൃത്തില് മാധവന്നും മഹാരണേ 
വ്ൃയൂഹത്തലയ്ക്കുല് ദ്രോംണന്നും മാററാരൊത്ത മഹാരണേ 4൫3 
ക്ഷയ3മീ വണ്ണമുണ്ടായീ മന്നില് മന്നവപുംഗവ! 

പാര്ത്ഥനും ദ്രോണനും സാത്വരേന്ദ്രനും ക്രൃുദ്ധരായതില്. 44 

125. ദ്രോണപരാക്രമം 

കേകയരാജാവാഠയ ബ്രൃഹല്ക്ഷത്രനെ ദ്രോണര് വധിക്കുന്നു. ചേദിരാ 
ജാവായ ധദുഷ്ടകേതു ദ്രോണ രോട് നേരിടുന്നു. ആ മഹാരഥനും വധിക്കപ്പെടു 
ന്നു. തുടന്നെര്തിര്ത്തുവന്ന ജരാസ ന്ധപുത്രനേയും ആചാര്യന് കെലല്ലുന്നു. ഭട 

ന്മാരുടെ സജംട. കേട്ട മുന്നോട്ടകയറി ക്ഷ തൂധര്മ്മാവും വധിക്കപ്പെടുന്നു. എണ് 

പത്അഞ്ചു വയസ്സ്റായ ദ്രംണന് പതിനാറു വയസ്സായ യുവാവിനെപ്പോലെ 

യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതു കണ്ടു” കാണികരം അമ്പരക്കുന്നു . 

൩ ഞ്ജയന് പറഞ്ഞ 

അപരാഹനത്തില് നൃപതേ, നടനു പെരുതാം രണം 

ദ്രോണന്നു സോമകന്മാരായ് വാരിദാരാവഭൈരവം. 1 

ശോണാശ്വമാം തേരിലേറി നരവീരനൊരുങ്ങി യോന് 
ഇടത്തര വേഗമോടും പാണ്ഡവന്മാരൊടേററുതേ. കൂ 
ഭവല് പ്രിയഹി തോദ്ൃക്തന് മപഫേ ഷ്വാസന് മഹ൦ബലന് 
വിചിത്ര പംഖന 'ശിതശരാഘംകൊണ്ടു കുംഭജസ 3 
മാററാരില് വന്പരെത്തേടി മുടിക്കുംപടി ഭാരത! 

പോരില്ക്കളിച്ചു നൃപതേ, ഭാരദ്വാജന് പ്ര താപവാന്. ക് 
തേരാളി യാം ബ്ബ ഹല്ക്ഷത്രനവനോടേററു കേകയന് 
ഭ്രാതാക്കന്മാരൈവരിലം ശ്രേഷ്യന൯ു സമരകര്ക്കശന്. ൭ 
കൂര്ത്തുമൂര്ത്തമ്പെയ്കക പീ ഡിപ്പിച്ചിതാചാരൃയനെബ ഭൃശം 

നി] രുദ്രാക്ര1ഡം ടം സംഹാരരുദ്രന്െ റ വിളയാട്ടം. 2 അര്ജ്ജുയനന്േറയയംനി 
ന്െറ ഭാഗത്തുള്ള മഹാരഥികളുടേയയം ശബദം എപ്പാവര്ക്കും രോമാഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാ 

ക്ക എന്നാണാശയം. 3 ക്ഷയം -.സൈനൃറ ശം, 4 വാരിദാരാവം -- മേഘ 
ഗര്ജ്ജനം. 5 കുംഭജന് ... ദ്രോണന്, 

21 
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ഗന്ധമാദനശൈലത്തില് വന് കാര് വര്ഷിച്ചിടം വീധം. 6 

അവന്്െറെറദമേല് ദ്രോണര് നൃപ, പൊന്നു കെട്ടിച്ചു തീക്ഷ്ണ 
പത്തുമഞ്ചം ശരം പാരം ചൊടിച്ചും കൊണ്ടയച്ുതേ. [മായ 

ദ്രോണനെയ്യും ക്രുദ്ധസരപ്പമൊക്കുമായവയൊക്കയും 
ഓരോന്നയുഞ്ചമ്പുകൊണ്ട മുറിച്ചു ഹൃഷ്ടനാമവന്. ൫ 

അവന്െറ ലാഘവം കണ്ട ചിരിച്ചിട്ടാ ദ്വിജര്ഷഭന് 
മൊട്ടുഴിഞ്ഞു ള്ളൊരെട്ടമ്പ വിട്ടാന് പെട്ടെന്നവന്്ററ മേല്. 9 

ദ്രോണന്റെറ വില്ലില്നിന്നേന്തീടുവയെ ത്തുന്ന കണ്ടന് 
അത്രമാത്രം ശരം വിട്ടും തടുത്താ൯ പോര്ലഠയവന്. 39 

അപ്പേം നിന്നുടെ സൈനൃത്തി സണ്ടയീ നൃപ, വിസ്മയം 

ബൃഹല്ക്ഷത്രന് ചെയ്യതാമാദയുഷ് കരക്രിയ കണ്കയല്, 11 

ബൃഹല്ക്ഷത്രനിലും മെച്ചം കാണിപ്പുന് ദ്രോണര് മന്നവ! 
ദിവ്യം പ്രയോഗിച്ചു പോരില് ബ്രഹ്ധാസ്്രമതി ദുര്ജ്ജയം 12 

ദ്രോണന് പോരില് പ്രായോഗിക്കുമസ്്രം കണ്ടിട്ട കേക 

ബ്രഹമാസ്രരത്താല്ത്തന്നെ നൃപ, ബ്രഹ്മാസ്്രത്തെയടക്കി നാന്. 
ബ്രഹ് മാസ്ത്രമാ ബ്ൃഹല്ക്ഷത്രന് ശമിച്ചളവു ഭാരത! 

പൊന്നു കെട്ടിച്ചു ചാണഷ്ക്കിട്ടര്വ്വതവ്പെയ്ത്ക വിപ്രനെ. 14 

ദ്രോണനെയ്യാനെഴത്താണിയമ്പവന്മേല് നരാധിപ! 
അവന്െറ ചട്ട കീറിട്ട കേറീ മന്നിലുമാശ്ശൂരം 16 

വിട്ടയന്ക്ും കൃഷ്ണസര്പ്പം പുററിലെന്ന വിധം നൃപ! 

കൈ കേയനെക്കീറി മന്നില്ലേറീ വന് പോരിലാശ്ശരം. 16 

ദ്രംണനെയ്യമ്വേററമേററാക്കേകയന് ധരണീപതേ! 
തിണ്ണം ചൊടിച്ചഴകെഴും കണ്ണുരുട്ടി ചിഴിച്ചവന് 17 

പൊന്നു കെട്ടി ത്തേച്ചൊരെഴ്വതമ്പെയ' തൂ ദ്രേണനെ ദ്രതം; 
എയ് രൂ മര്മ്മതതേോറുരവന്നുമള സൂമനെയയം ഭൂശം, 28 

ബ്ലബഹല്ക്ഷത്രന് വിട്ട പെരുത്തമ്പവേററാ ദ്രോണര് മാരിഷ! 
കൈകേയറ്െറ ഥം നോക്കിത്ത്ക്ഷ'ണബാണങ്ങഠം തൂകി 

ബ്ലഹല്ക്ഷത്രനെയാ ദ്രോണനുഴലിച്ചു* രഥീന്ദ്രനെ [നാന് 
നാലവ്വെയ്തായവനുടെ നാലശ്വങ്ങളെ വീഴ”ത്തിനാന്൯. 20 

സുതനേയുമൊരമ്പെയ്കമ വീഴ”ത്തീ തേര്ത്തട്ടില്നിന്നുടഭ൯ 
രണ്ടമ്പെയ്തിട്ട കൊടിയും കുടയും മന്നില് വിഴ്ത്തിനാന്. 21 

പരം വലിച്ചുവിട്ടുള്ള നാരാചത്താ൯ ദിജര്ഷഭന് 

എയ് തു ബ്ബ ഹല്ക്ഷതൂഹൃത്തില് വഒആ ഹൃത്തു തകര്ന്നവന്. 22 

മഹാരഥന് കേക്യേന്ദ്രന് ബൃഹല്ക്ഷത്രന് പതിക്കവലേ 

ശിശുപാലാത്മജന് കോറപിച്ചോത്! സുതനൊടിങ്ങനേ: 28 

* ഉഴലിചു -- കഷ്ടപ്പെടുത്തി, 
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* “സുതം, ചെല്ലുക സന്നദ്ധനാമീ ദ്രോണൻ മഹാരഥന് 
മുററും കേകയപാഞ്ചാലവീ രരെക്കൊന്നിടുന്നിടം.” " 44 

അവന്െറയാ വാക്കു കേട്ട സുതനാ രഥാമുഖ്യനെ 

കാംബോജാശ്വങ്ങളെപ്പഠയിച്ചെത്തിച്ചു ദ്രോണസന്നിധ, 29 

ചോദികഠംക്കരചന് ധൃഷ്ടകേതു ശക്തി പെരുത്തവന് 

കൊലന്്്കേററു ദ്രോണരോട തീയോടിയയാന് കണക്കിനെ. 26 

അവനെയ്യാനര്വ്വതമ്പ സാശ്വകേതു ദ്വിജേന്ദ്രനെ 

സുഹൃവ്്യാളത്തിനെക്കുത്തുംവണ്ണം വീണ്ടം ശരങ്ങളാല്. 7 

അവന്െറ വില്ല നടുവേ മുറിച്ചു പാഞ്ഞടുക്കവേ 

കഴുച്ചി റകെഴും മൂര്ച്ച കൂടിടം കത്തിയമ്പിനാല്. 28 

ശിശുപാലാത്മജന് വേറേ വില്ലെടുത്തു മഹാരഥന് 

മയി ല്കങ്കച്ചി റകെഴുമമ്പെയ രൂ ദ്രോണനെ ദ്രതം. മ 

ദ്രോണന് നാലമ്പെയ്കു കെന നാലശ്വത്തെയവന്നുടെ 

സുതനെറ തലയ്യം െയ്യില്നിന്നറത്തു ചിരിച്ചു താ൯. 830 
ഇവനെവപ്പി ന്നെയിരുപത്തഞ്ചമ്പെയ്കീ ടിനാനുടന് 

തേര്വിട്ട ചാടി ത്വരയാല്ച്ചൈദ്യന് ഗദയെടുത്തുടന്. 31 

ക്രുദ്ധാഹിയെപ്പോലതിനെ വിട്ടു ദ്രോണന്റെറ നേര്ക്കു താന്; 
അരെൌെത്തീടുന്നതായ*ക്കണ്ടു കാളരാത്രികണക്കിനെ 32 
കാരിരുമ്പായക്കനത്തേററം പൊന്നണിഞ്ഞതിനെത്തദാ 

ഭാരദവാജന് കൂര്ത്തുമൂര്ത്ത പെരുത്തമ്പെയ്യറത്തുതേ. 33 

ഭാരദ്വാജന് പെരുത്തമ്പെയ്യറത്തംഗ്ലദ മാരിഷ! 

കൌരവ, പാരിടം പാരം മുഴക്കി ക്കൊണ്ട വീണുപോയ്. 34 

ഗദ വീണതു കണ്ടിട്ട ധൃഷ്ടകേതു ചൊടിച്ചുടന് 

തോമരം ചാട്ടിനാന് വീരന് പൊന്നണിഞ്ഞുള്ള വേലുമേ. 35 

അഞ്ചുമ്പാല്ത്തോമരം കണ്ടിച്ചറത്തു വേലുമഞ്ചിനാല് 

ഗരുഡന് കണ്ടിച്ച രണ്ട പാമ്പു പോലവ വീണുപോയ്. 36 

കൊല്ലാനുന്നീടടമവനെക്കൊല്പാന്, പിന്നെശ്ശിതാശുഗം! 

പോരിങ്കലെയ്യ വിട്ടാനാബ“ഭാരദ്വാജന്, പ്രതാപവാൻ. 8? 

ഓജസ്സ്സേറുമവന്നുള്ള ചട്ട ഹൃത്തും പിളര്ന്നഹോ 

ഹംസം പത്മവനത്തെപ്പോലാബ്ബാണം മന്നണഞ്ഞുതേ. 38 
വിശന്ന ചാഷം ചെറിയോരിയ്യാനെത്തിന്നിടും വിധം 

ധൃഷ്ൂകേതുവിനെ ദ്രേണന് ഗ്രസിച്ചിതു മഹാഹവേ. 99 

ചേദീശനെക്കൊന്നവാറാപ്പിതൃസ്ഥാനത്തു കേറീനാന് 

അമര്ഷംപുണ്ടവനുടെ പുത്രനസ്രരജഞനാമവന്. 490 

അവനേയും ദ്രോണര് .പിരിച്ചമ്പെയ്കണു കൊല ചെയ്തതേ 
കാട്ടില് മാ൯ന്കുട്ടിയെക്കൂററന് പെരുമ്പലി കണക്കി നെ. 41 

നറ ശീതാശുഗം മൂര്ച്ചയുള്ള അമ്പ. 2 ചാഷം -കാട്ടകാക്കു, 
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ആപ്പ്രാണ്ഡ വേയരമ്മട്ട മുടിയയമ്പോതു ഭാരത! 

ജരാസന്ധസുതന് വീരന് ദ്രോണനോടേററ കേറിനാന്. 2 

ദ്രോണനെസ്സമഹാബാഹു ശരധാരകളാലവന്൯ന് 

വെക്കം കാണാത്തട്ടാക്കിയര്ക്കനെക്കാറു പോലവേ. 43 

അവന്െറ ലാഘവം കണ്ടാ ദ്രോണൻ ക്ഷത്രിയമദ3നന് 

തൂകീ ബാണങ്ങളുടനേ നൂറമായിരവും ശരി. 4൭ 

പോരില് മുടി ദ്രോണനങ്ങ തേരി ലാണ്ട രഥീന്ദ്രനെ 

ജരാസന്ധജനെക്കൊന്നൂ സര്വ്വധന്വികഠം കാണ്കവേ. 36 

ആരാരെത്തുന്നിതവനെ ദ്രോണനങ്ങന്തകോപമന് 

കാലമൊക്കും ജീ വികളെയന്തകന്മട്ട തട്ടിനാ൯. 46 

പിന്നെ ദ്രോണൻ മഹാരാജ, പേര് കോം്പിച്ചു രണാങ്കണേ 

അസംഖ്യം ബാണനി രയാല് മൂടിനാന് പാണ്ഡവേയരെ., 47 

ദ്രോണനെയ്യും പേര് കുറിച്ചാച്ചാണകഷ്ക്കിട്ടെഴുമമ്പകരം 

മനുഷ്യനാഗാശ്വനിരയസംഖ്യം കൌന്നിതാഹവേ. 4൫ 

ശക്രന് കൊല്ലും ദൈത്യര്മട്ടില് ദ്രോണൻ കൊന്നീടുമായവര് 
വിറച്ചുപോയീ പാഞ്ചാലര് മഞ്ഞേല്ലം പൈക്കഠം പോലവേ, 

പരം ഘോരം പാണ്ഡവര്ക്കു നിലക്കേടുളവായിതേ 

ദ്രോണൻ സൈന്യങ്ങളെക്കൊന്നു മുടി ക്കെബ "ഭരതര്ഷഭ! 90 

സൂര്യന്െറ ചൂട തട്ടീട്ടമമ്പവന്നേററുമങ്ങനേ 

അകന്നുപോയീ പാഞ്ചാലരപ്പ്യോഴംപ്പേടി കലര്ന്നവര്. 5. 

ഭാരദ്വാജനെറ ബാണങ്ങളേററ മോഹമിയന്നവര് 

പോരിലുരുസ്മം ഭമാര്ന്നൂ' പാഞ്ചാലരില് മഹാരഥര്. 62 

മഹീപതേ, ചേദിനാട്ടാര് കാശി കോസല സ്ൃഞ്ജയര് 

പാഞ്ഞണഞ്ഞൂ ഹൃഷ്ടരായി ദ്രോണനെക്കൊലചെയുവാന്. 98 

പറഞ്ഞും ദ്രോണനെപ്പററിച്ചേദി പാഞ്ചാല സ്ൃയഞ്ജയ൪ 

ദ്രോണനെക്കൊല്ക കൊല്കെന്നു പ്രാഞ്ഞേററു ദ്രോണനോട 

ചെന്നേല്ലുമാ നരവ്യാ!.ഘരേവരും ശക്തിയാലുടന് വര്. 

ദ്രോണനെക്കാലനൂര്ക്കങ്ങു കേററാന് പോരില് മുതിര്ന്നവര്, 

കിണയും ശൂരരവനെബ'ഭാരദവാജന് ശരങ്ങളറല് 

അന്തകാലയമെത്തിച്ചു വിശേഷാല്ച്ചേദിമുഖ്യരെ. ൭6 

മുററുമേ ചേദിമുഖ്ൃയന്മാര മടിയയന്നൊരു നേരമേ 

ദ്രോണബാണാര്ത്തരായിട്ട പാഠഞ്ചാലന്മാര് വിറച്ചപോയ്. 

വിളിച്ചാര്ത്തു ഭീമനെയും ധൃഷ്ടദ്യമ“നനെയും നൃഷ! 

ദ്രോണന്െറയകമ്മട്ടം ക്ളാരാക്കര്മ്മം കണ്ടിട്ട മാരിഷ! 58 

““ബ്രാഹ൦മണന് ദുശ്ചര2തപം ചെയ്യിട്ടണ്ടതു നിശ്ചയം 

1 ഉരരുസ്പം ഭധാശന്ധ .... തുടകഠം അനക്കാന് പാടില്പാതായി., 2 ദുശ്ചരംട 

വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അനു്ലിക്കേണ്ടതു”. 
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ക്ഷത്രിയര്ഷഭരെപ്പോരില്ച്ചുടന്നൂ ക്രൃദ്ധനങ്ങനെ. ൭9 

ക്ഷത്രീയന്നു രണം ധര്മ്മം, ബ്രാഹ്മണന്നു പരം തപം, 

തപസ്വി വിദ്വാന് നോട്ടത്താല്ത്തന്നെയയം ചുട്ടെരിക്കുമേ. 60 

കത്തും ദ്രോണാസ്ര്രാഗ്നിയിങ്കല്പ്പെട്ടല്പോ ക്ഷത്രിയര്ഷഭര് 

ധഘാരദുസ്തരമാമൊന്നില്പ്പലര വെന്തിതു ഭാരത! 6 

ബലമൊത്തു യഥേ:ത്സാഹം സത്യമെ ത്തു മഹാദൃതി 
വിശ്വം മയക്കിയം ദ്രോണൻ കൊത്വു നമ്മുടെ സേനയെ' '.62 

അവ ചെല്ലവതാ ക്ഷാത്രധര്മ്മന്! നിന്നങ്ങു കേട്ടുടന് 

അര്ദ്ധ... നദ്രം കൊണ്ടറത്തു ക്ഷത്രധര്മ്മ൯2 മഹബലന് 63 

ക്രേോോധമു൦ക്കൊണ്ടെശ്ങള്ളോടും ദ്രോണന൯തന് വില്ല: മ്പുമേ. 

ഏററം സംധംഭമുഠംക്കെ:ണ്ടം ദ്രോണന് ക്ഷത്രിയ 3൬൩൯ 64 

ഈരകക്കേറും ശോഭയുടയ വില്ല വേറിട്ടെടുത്തഹോ 

അര, രുത്തൊടുത്തി ത പരനാശനം? തീക്ഷ“ണമാം ശരം. 65 

ചെവിയോളം വലിച്ചായതാചാര്യന് വിട്ടയച്ചുതേ 
ക്ഷത്രധര്മ്മാവി നെക്കെ:ന്നിട്ടതു വീ ധരിത്രിയില്. 66 

ഹൃദയം പൊട്ടി വാഹത്തില്നിന്നവന് വീണു ഭൂമിയില് 
ധൃഷ്ടദ്യമ”നസുത൯ ചത്തനേരം കമ്പിച്ചു സേനകയം. 67 
ഉടന് ദ്രോണ നേര്ക്കേററു ചേകിതാനന് മഹാബലന് 

സ്തനാന്തരത്തില്പ്പത്തമ്പതായവന് ദ്രോനേനെയ്കതേ. 68 

നാചമ്പെമ തൂ സാരഥിയെ നാലാല് നാലു ഹയങ്ങളെ 
പതി നാറമ്പ൨ നടെ വലംകൈക്കെയ്തിതാഗ' ഗുരു. 69 
ധ്വജത്തെപ്പതനാറമ്പു സൂതനെപ്പിന്നെയേഴുമേ 

അവന്റെ സൂതന് ചത്തപ്പോംത്തേരും കൊണ്ടോടി വാജികഠം 

പോരി ല്ബ്ഭാരദ്വാജനെയ്ത ബാണം കൊണ്ടിട്ട മാരിഷ! 

ചേകിതാനരഥം സൂൃതാശ്വങ്ങഠം പോയിട്ടു കണ്ടതില് 7 
പാഞ്ചാലര്ക്കും പാണ്ഡവരക്കുമുണ്ടായീ പെരുതാം ഭയം. 

ശൂരരാം ചേദിപാഞ്ചാലസുഞ്ജയന്മാരെയാഹവേ 72 

ദ്രോണന് ചുററുമകററിക്കെണ്ടേററം ശോഭിച്ചു മാരിഷ! 
എണ്പത്തഞ്ചു വയസ്സറായോന് ശ്യാമന് തല നരച്ചവന് 73 
വൃദ്ധന് ഷോഡശവര്ഷന്െറ മട്ടില്ച്ചൂററീ രണേ ഗുരു. 
പോരിങ്കല് നിര്ഭയം ചുററും ദ്രോണനെപ്പിന്നെ മന്നവ! 74 

വൈരിസംഹഠാരിയെ ൨ ജൂഹസ്പ“നെന്നോര്ത്തു വൈരികഠം. 
അപ്പോഠംച്ചെൊന്നാന് മഹാബാഹു ബുദ്ധിമാന് ദ്രപദന് നൃപ! 75 
““ ലുൂബ “ധ൯് കൊല്ലുന്നു മന്നോരെ മാന്കളെപ്പലിപോലിവന് 

4 ക്ഷത്രധര്മ്മന് ... ധൃഷ്ടദ്യമ“നയെറ പുത്രന്. 2 ക്ഷത്രധര്മ്മന് --ക്ഷത്രി 
യധര്മ്മം അറിയാവുന്നവന്. 3 പരനാശനം -- ശത്രുനാശനം. 4 വ്ൂഹസ്പന് 
ഞ്ജഇന്ദ്രന്. 5 ലൂബ്ധന്ം അക്രമി, 



യയധിഷ്യീരചിന്ത 4.1 

കഷ്ട ലോകങ്ങളില്ച്ചെല്ലം ദുഷ്ടന് പാപി സുയോധനന്. 7/9 
അവരെറ ലോഭംകൊണ്ടല്ലോ ചത്തു പോരില് നരര്ഷഭര് 

ചതിയാല്ഗ്ഗോവൃഷപ്രായം വീണിരിപ്പൂ പെരുത്തുപേര്. 77 

മെയ്യില്ച്ചോരയുമായ“ നാഗ്ത്റുഠംകറുക്കന്മാര്ക്കു തീററയായ."' 
എന്നക്ഷഹിണി കഠംക്കീശന് ദ്ൂരപദന് ചൊല്ലി മന്നവ! 72 
പാര്ത്ഥന്മാരേ മുന്പിലാക്കി ദ്രോണരോടേററുതാന് ദ്രതം. 

126. യുധിഷ?ഠിരച്ചിന്ത 

അര്ജ്ജുന ന്െറയും സാത്ൃകിയടെയും വിവരമൊന്നും കിട്ടാതെ ധര്മ്മപു 

തന് ചിന്താകലനാകുന്നു. രണ്ടുപേരുടേയും വിവരമറിഞ്ഞുവരുന്ന തിനായി 

ഭീമനെ പറഞ്ഞയിയ്റ്കുന്നു, സാത്ൃകിയെ നി“ ബ്ബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചതു താനാ 

ണെന്നും അതിനാല് ആ വീരനെ സംബന്ധിച്ച വിവരമാണു ആദ്യമായി 
അന്വേഷിച്ചറി യേണ്ടതെന്നും പ്രത്യകം പറഞ്ഞേര്പ്പഠ; ചെയ്യുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അങ്ങുമിങ്ങും പാണ്ഡവര്തനു വൃയൂഹമിങ്ങ ട്കടിളക്കഃവ 

ഒട്ടും പിന്തുടര്ന്ന പാര്ത്ഥ പാഞ്ചാല സോമകറ. 1 
രോമാഞ്ചമഞ്ചിടും ഘോരയുദ്ധമേവം മുതിരത്തതില് 

പ്രളയ പ്രായമായ” ലോകക്ഷയമാമ്പോതു! ഭാരത്വ! ക 

പോരില് ദ്രോണൻ വിക്രമിച്ചു പാരം പിന്നെയമാര്ക്കവേ 
പാഞ്ചാലന്മാര് ക്ഷയി പ്പോതു പാണ്ഡുക്കഠം മുടിയയുമ്പൊഴേ, 

ശരണം കണ്ടതില്ലൊന്നും ധര്മ്മരാജന് യുധിഷ്ടിരന് 
ചിന്ത ചെയതു ഗുപ, പരമിതേതുവിധമാകുമോ? ി 
പിന്നെയര്ജജുനനെക്കാണ്മാന് ദിക്കെങ്ങും കജ്ട്യഷ്ണിലും 

പാര്ത്ഥനേയും കണ്ടതില്ലാ നൃപന് മാധവനേയുമേ. 

കപിദ്ധാജന് നരവ്യാഘ “റന്തന്നെക്കാണ൦ഞ്ഞുമായവന് 

രാ 

ഗാണ്ഡീവഘോഷം കേഴാക്കാഞ്ഞുമിന്ദ്രിയങ്ങളഴന്നഹോ, 6 

വൃഷ്ണി പ്രവരശൈനേരഥിയെക്കണ്ടിടാഞ്ഞുമേ 

ചിന്തയാല് മെയ തളര്ന്നിട്ടു ധര്മ്മരാജന് യുധിഷ്ഠിരന് 7 
ശമമമാണ്ടീല മനുജമഖ്യരെക്കണ്ടിടായ”കയാല് 
ലോകാപവാദം പേടിച്ചു ധര്മ്മരാജന് മഹാശയന്. 8 
ചിന്തചെയ രു മഹാബാഹു ശൈനേയരഥസംഗതി : 

“ ഞാനര്ജജൂനന്െറ വഴിയേ സംഗരത്തിലയച്ചുപോയ് 9 
സത്യന് സാതൃകി ശൈനേയന് മിത്രങ്ങഠംക്കഭയങ്കരന്. 
മുന്പൊന്നുതാനായിതന്നതിപ്പോടം രണ്ടായ വന്നുതേ 340 

ആദാം സാത്ൃകിയെപ്പണ്ഡേവന് ജിഷ”ണവേഷുമേ. 

4  ലോകക്ഷയമാമ്പോതു ൦ യുഗാത്തത്തിലെന്ന പോലെ. ക ശമംംംമന 

്ൂമാധാനം. 



ധ് 

യ 
ൽ കശ'മലംം പാരവശ്യം. 

ക 
[പ ദേയദ്രഥവധപര്ഖ്ം 

അര്ജ ജൂനന്നു തൂണയ്ക്കായിട്ടാസ്സാത്യകിയെ വിട്ട ഞാന് 11 

ആഡസ്സാത്വതന്നു തുണയഠദയ'പ്പേോരിലാരെയയയ്ക്കുവ൯? 

ശൈനേയനെത്തിരക്കാതെ ഞാനെന് തമ്പിയെ മാത്രമേ 3.2 

കിണഞ്ഞന്വേഷണം ചെയ്താലെന്നെറ്റരഹിക്കുമേ ജനം. 

“ സോദഷാന്വേഷണം ചെയ്തു ധര്മ്മപുത്രന് യുധിഷ്ഠിരന് 13 

സതൃവിക്രമി വാര്ഷ്നേയന് ശൈനേയനെയൊഴിക്കയാം.' 

ലോകാപവാദം പേടിച്ചു കാന്തേയന് ഭീമസേനനെ 14 

മഹാത്മാവാം മാധവന്റെറ പുറകേ ഞാനയക്ക്കുവന്. 

ശത്രുജിത്താമര്ജജൂനനില് പ്രീതിയെങ്ങനെയോ മമ 16 

യുദ്ധോദ്ധ തന് സാത്വതനാം വാര്ഷ്ലേയനി ലുമങ്ങനേ; 

ശൈനേയറന്ദനനു ഞാന് മഹാഭാരം ചുമത്തി നേന. 16 

മിത്രോപരോധം കൊണ്ടിട്ട, ഗരവംകൊണ്ടുമാബ്ബലി 

കാരവപ്പുടയില്ക്കേറീ കടലില് ത്ധഷമാതിരി. 3177 

പി ന്മാറാത്താശ”“ശുരരടെ ശബദം കേഴക്കുന്നതുണ്ടിതാ 

ധീമനാകും വൃഷ്ണി വീ രനായിത്തമ്മില്പ്പെരും വിധ, 18 

കാലോചിതം ദ്ദഡം വീണ്ടമുറപ്പുള്ളവരാണവര് 

അവിടെത്തന്നെ വില്പാഭി പാണ്ഡവന് ഭീമസേനനും 39 

പോകേണമെന്നെന്െറ മതമാ മഹാരഥരുള്ളിടം; 

ഭീമന്നസാദ്ധ്യമായിട്ട കാണില്പാ മന്നിലൊന്നുമേ, 20 

കിണഞ്ഞേററാലിവന് പോരില്പ്പോരും പാരം പരക്കവേ 

ഉള്ള വില്പര്ക്കെതിര്ത്തേററു നില്പാന് സ്വന്തം ബലത്തി നാല്. 

ആ മഹാനുടെ കൈയുക്കുകൊണ്ടല്ലേോ ഞങ്ങളൊക്കയും 

വനവാസം കഴിച്ചെത്തീ തോററില്ലാ പോരിലേളുമേ. ക്ക 

ശൈനേയനെപ്പാരത്തു പാണ്ഡുപൂത്രന് ഭീമന് ഗമിക്കുകില് 

സനാഥരാം പോരിലവരാശ്ശൈനേയധനഞ്ജയര്. ൧൭ 

വാര്ഷ്കണ്രേയജിഷ്ണുുക്കഠം പോരിലശോച്യന്മാര്കഠംതന്നെയ്യാം 

വാസുദേവന് കാത്തിടുന്നോര് താനുമസ്ര്രവിചക്ഷണര്. 24 

ചെയ്യേണ്ടതാം ദ്ൂഡ്ധം ഞാനെന് ശോകത്തിന്നപനോദനം 

അതുകൊണ്ടു വിടുന്നേനാസ്സ്റാത്വതന്പിന്പു ഭീമനെ; 35 

എന്നാല്സ്സാതൃകി യ്യെപ്പററിച്ചെയ്യീടേണ്ടതു ചെയ്തതായ." 

എന്നുള്ളകൊണ്ടറച്ചിട്ടു ധര്മ്മപുത്രന് യുധിഷ്ഠിരന് 26 

സുതനോടോതി ഭീമന്െറ മുന്പെത്തിക്കെന്നു മന്നവ! 

ധര്മ്മരാജോക്തി കേട്ടിട്ട സുതനശ്വവിചക്ഷണന് 27 
പൊന്നണി ത്തു ള്ളൊരാത്തേരു ഭീമപാരശ്വമണച്ചുതേ. 

ഭമപാര്ശ്വം പുക്കു കാലോചിതമോര്ത്തോര്ത്തുകൊണ്ടവന്28 
കശ”മലം* പൂണ്ടു രാജാവു പലതും ചൊല്ലിയപ്പെൊഴേ. 
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കം -ശലംപൂണ്ട രാജാവു വിളിച്ചാബ്ഭീമനോടുട൯ 4 
ആടാ ചയ് തു നരപതേ, കുന്തീപുത്രന് യുധിഷ്ഠിരന് 

 ഭാത്തേരാരദ്ദേവദൈതൃഗന്ധര്വ്വന്മാരെ വെന്നവന് 90 
ആ നിറ്റ സോദരന്തന്െറചി ഹ“നംകഠണ്മീലഭീമം ഞാന്.” " 
അമാട്ടെഴം വര്മ്മജനോടോതിനാന് ഭീ മനപ്പൊഴേ: 31 

' “കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമിലങ്ങള്്ിത്ര കശ“മലം 
പണ്ടി ണ്ടല്പ്പെട്ട ഞങ്ങഠംക്കു ഗതിയായ് നിന്നവന് ഭവാന്. 32 

ചലം കേല്ലുക രാജ്ദേന്ദ്ര, കല്പിക്കൂ വേണ്ടതെന്തു ഞാന്? 
അസാഷ്ധ്യധായിടും കാര്യമൊന്നെനിക്കില്പ മാനദ! 939 
കല്പിക്കുക കുരുത്രേപ്ഠൂ, ശോകത്തില്ക്കരഠം വെങ്കലം.” " 
കൃ്യസര്പ്പം പോലെ വീര്പ്പിട്ടശ്രു വാര്ന്നോതിനാനവന് 
ഭീമസേനനൊടിീവണ്ണം മുഖം വാടിയ മന്നവന്. 

യൂപി ്യിരന് പറഞ്ഞു 

പാഞ്ചജന്യംശംഖിനുടെ ശബദം കേയക്കുന്നതുണ്ടിതാ 30 
യശസ്വിയാം വാസുദേവന് ചൊടിച്ചൂതും പ്രകാരമേ. 
ചത്തുവീന്നെന്നു തോന്നുന്നു നിന്െറ തമ്പി ധനഞ്ജയന് 36 
അവല് ചകത്തിട്ട പൊരുതീടുന്നു നൂനം ജനാ൫ന൯. 
ആസ്സുത്വവാന്െറ വീര്യത്തെയുപജീ വിപ്പു പാണ്ഡവര് 377 
ഭയത്തി ലവനില്ച്ചെല്വു വഠനോരിന്ദ്രനിലാം വിധം. 
ആശ ശൂരൻ സൈന്ധവാര്ത്ഥം₹താന് ഭാരതപ്പട കേറിനാന് 
അവന് പോയതു നാം കാണ്മൂ ഭീമ, കാണാ നിവര്ത്തനം. 
ശ്യാമന് യുവാ ഗുഡാകേശന് സുന്ദരാംഗന് മഹാരഥന് 39 
മാര് വിരിഞ്ഞോന് കൈകഠം നീണ്ടോന് മത്തേഭപ്രരഡവിക്ര 
ചകോരനേത്രന് താ।മാക്ഷന് ശത്രുഭീഷണനാണവന്. മന് 
ശൂടം നിന.,ക്കെനിക്കിണ്ടല്ക്കിതുമൂലമരിന്ദമ 

പാരത്ഥന്മൂലം മഹാബാഹോ, സാത്വതന് മൂലമായിയും. 31 
ഹവിസ്സ്റാലഗ്നിയെപ്പേംലെ വളരുന്നുണ്ടു വീണ്ടുമേ 

അവനെറ ചിഹ്നം കാണ്മീലെന്നതില്ക്കശ'മലമണ്ടു മേ. 32 
അവന് വീണിദ്ദെതിര്ക്കുന്നു നൂനം കൃഷ്ണന് രണോദ്ധതന് 

ആ നരവ്യയാ।ഘനെയറികങ്ങ ശൈനേയനേയുമേ. 43 
അവന് തേരാളിയാം നിന്െറ തമ്പിയെപ്പി൯തുടര്ന്നതാം 

ആ മഹാബാഹുവെക്കാണാഞ്ഞീ ഞാനേന്തുന്നു കശാമലം, 44 
നീയൊന്നു ചൊല്ലൂ കൌന്തേയ, ശ്വേതാശ്വന് പോയി യോരിീടം 
വീരന് സാതൃകി പോയേടം ചെയ്യാവോന്നെന്നു കാണ്കില് 
ഞാന് പറഞ്ഞതു ധര്മ്മജ്ഞ, നിനക്കഗ്രജനല്പി ഞാന്? നീ. 
മതെശനേയനേ നോക്കിടുംപോലത്ര നോക്കേണ്ട ജിഷ"ണുുവെൈ. 

1 സൈന്ധവാര്ത്ഥം .ജയദ്രഥന്നു വേണ്ടി. 4 നീവര്ത്തനം തിരിച്ചു 
വ൮റധു”. 



44. ജയാദ്രഥവധപര്വ്വം 

മല്പ്രിയം പാര്ത്തവന് പാര്ത്ഥ, പോയതാണര്ജ്ജുനന്നുടെ 
അക്ട സാത്മാക്കഠം' പേഠകാത്തഗ”ഘോരമദുര്ഗ്ഗവഴിക്കുടന്. 47 
കുശലത്തില്ക്കൃഷ്ണരേയും കണ്ടു സാത്യകി യേയയമേ 

സി ഫഹനാദംകൊണ്ടതെന്നെയറിയിക്കുക പാണ്ഡവ! 49 

127. ഭിമപരാക്രമം 

ജോയ്വാനെ രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ധൃഷ്ടദയമ"നനെ ഏല്പിച്ചു” ഭീമന് അര്, 
ജജുനസാതൃകിമാരെ അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെടന്നു. ദ്രോണരുമായി ഏററുമുട്ടി 

ആ ആചചാരൃയന്െറ സൂതനെ കൊല്ലുന്നു; തേരു തവിടടപൊടിയാക്കുന്നു. പതി 
നൊന്നു ദുര്യോധനസ ഹോദന്മാരെ വധിക്കുന്നു. ശേഷിച്ച കാരവസേന പിന് 
തിരി ഞ്ഞോടടന്ു, 

ഭര്മന് പറഞ്ഞു 

ബ്ര ഹ മരുദ്രേനദ്രവരുണന്മാരെപ്പണ്ടേന്തിയോരു തേര് 
അതില്ക്കേറി ക്കൃഷ്ണര് പോയരരവര്ക്കില്ലൊരു പേടിയയം. 3 
ശിരസ്സിലാജ്ഞ കൈക്കൊണ്ടു പോകുവേഡ മാഴ്കിടേണ്ട നീ 

ആ നരവ്യ്യാഘകെക്കണ്ട്ട്ടറി വങ്ങയ്ക്കു നല്കുവേന്. ക് 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞിട്ടു പ്യാപ്പെട്ടു മഹാബലന് 
ധൃഷ്ടദ്യമ് നനെ മററിഷ്ടരേയുമേല്പിച്ചു മന്നനെ. ി 
ധൃഷ്ടദ്യമ “നനൊടിീവണ്ണം ചൊല്ലീ ഭീമന് മഹാബലന് : 

“അറിവു നീയതു മഹാബാഹോ, ദ്രോണൻ മഹാരഥന് പി 
ധര്മ്മജഗ്രഹണത്തിന്നു സര്വ്വോപായാല് ശ്രമി ക്കയാം. 
എനിക്കു പോയിട്ടാവശൃയമത്രദ്തിങ്ങില്പ പാര്ഷത! ടി 

നമുക്കരചനെക്കാക്കുമത്യ്യാവശ്ൃത്തി നോളമേ. 
കാന്തേയനേവം കല്ലിച്ചിതെതിര്ത്തോതുക വയ്യ മേ 6 
പോകുന്നേന് ചാക്കടുത്തോരു സൈന്ധവന് നിന്നിട്ടന്നിടം. 

ധര്മ്മരാജന്െറയാജ്ഞഡ്ഡു നില്ലേണം ശങ്കയെന്നിയേ 7് 
ചെല്വേന് ഭ്രാതാവി ററ വഴി ധീമാനാം സാത്വതന്െറയ്യം. 
കരുതിക്കാക്കണം പോരിലങ്ങി നിദ്ധര്മ്മപുത്രനെ 8 
എല്പാക്കാരൃത്തിലുമിതഠണല്ലോ ച്ചെയ്യേണ്ടതാഹവേ."" 
ആ വൃകോദരനോടോര് ധ്ൃഷ്യദ്യമനന് മഹീപതേ! ി 

"” നിന്നിഷും ചെയുവേന്, പോക പാര്ത്ഥ, സന്ദേഹമെന്നിയേ. 
ധ്ൃഷൃദയൂമ നനെ യുദ്ധത്തില്ക്കൊല്ലാതേ ദ്രോണര് ചെററുമേ 10 
സംയൃഗമത്തി ല്ക്ധര്മ്മജനെപ്പിടിക്കില്പതൂ നിശ്ചയം. *" 
ധൃഷ്ടദ്യമ“നനെയേല്ലിച്ചു പാണ്ഡവക്ഷിതിപാലനെ 13 

1. അക്കതാത്മാക്ക ഠം... ബുദ്ധിഹര്ീനന്മാര്. 4 സംയൃഗം... യുദ്ധം. 



ഭീമപരാക്രമം 

ജ്യേ്യാനാം ഗുരുവെക്കൂപ്പി യാത്രയായ” ജിഷ ണവുള്ളിടം. 
ആക്കാന്തേയന് ധരര്മ്മപുത്രന് തഴു കീട്ടങ്ങു ഭാരത! 

ശിരസ്സില് [ഘാണനംചെയ്തിട്ടാശിസ്സേകീയതേററവ൯ 
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1 ി 

അര്ച്ചിചു തുഷ്ൂദ്വിജരെ വലംവെച്ചു മുറഴ്ണുവ൯ 1 

എട്ടു മംഗളവും തൊട്ടു കൈരാത്!മധു മോന്തിയോന് 

ഇരട്ടി ക്കോപ്പൊടും വീരന് മദരക്താന൯ുദ്ൂഷ്യിയായ” 1.4 

വീപ്രസ്വസ്ത്യയനം വാങ്ങി വിജയപ്രാപ്ഠിസുചിതന് 

വിജയാനന്മമുണ്ടാക്കും തന് ബുദ്ധിനില കണ്ടവന് 15 

അജയ്യനനുകൂലക്കാറേറററ കണ്ടു ജയോദയം 

ഭീമസേനന് മഹാബാഹു ചട്ടയിട്ട സകുണ്ഡല൯ 16 

അംഗദം കൈയുയറയയമായ' നല്ത്തേരാണ്ടോന് മഹാരഥന്. 
അവന്നു നല്ക്കാരി രുമ്പചട്ട പൊന്നു പതിച്ചഹോ 17 

ശോഭിച്ചു ചുററുമേ മിന്നല്പാറും കാറു കണക്കിനെ, 

മഞ്ഞച്ചുവപ്പു തൂവെള്ള വസ്ധ്രങ്ങളമണിഞ്ഞവന് 18 

ശോഭിച്ചു കണ്ഠസൂത്രത്താല് സേന്ദ്രായധഘനോപമന്. 
ഭീമന് നിന് പടയോടേററു പൊരുതാന് പോയിടുമ്പൊഴേ 319 

പാഞ്ചജന്യരവം ഘോരം വീണ്ടം കോംക്കായി മന്നവ! 
മുപ്പാര് വിറയ്ക്കുമാഗ് ഘോരശബ'ദമുച്ചം ശ്രവിക്കയാല് 20 
മഹാഭജന് ഭീമനോടു വീണ്ടും ധര്മ്മജനോതി നാന്: 

* “ഇതാ വൃഷ്ണി കലശ്രേഷ്ഠനൂതിടം ശംഖമേററവും 21 

ഭൂമിയാകാശവും മുററും മുഴക്കീടുന്നു നിഷ്കുരം. 

സവ്യസാചി പെരുത്താപത്താപ്പെട്ടിട്ടാണു നിശ്ചയം 42 

കുരുക്കളോടെതി ര്ക്കുന്നൂ ശംഖചക്രഗദാധരന്. 

ഇന്നാരൃയയായിടും കുന്തി പെരുതാം ദുഃഖദര്ശനം ക൭ 

പാഞ്ചാലിയും മാധവിയും കാണും ബന്ധുക്കളൊത്തുതാന്. 

ഭീമ, നീ സത്വരം പോക ധനഞ്ജയനെഴുന്നിടം 44 

മയങ്ങുന്നുണ്ടെനിക്കെങ്ങും ധനഞ്ജയദിദൂക്ഷായാല് 

ദിക്കും വിദിക്കും കൌന്തേയ, സാത്വതന്മുലമായിയയം. ൭ 

പോക പോകെന്നു ഗുരുവിന്നാജ്ഞ കേട്ട വൃകേോദരന്൯ 
പാരം പാണ്ഡുസുതന് ഭൂപ, ഭീമസേനന് പ്രതാപവാന് 26 

ഉടുമ്നുംതോല്ക്കൈയയറയി ടടുക്കന് വില്ലമെടുത്തവന് 

അണ്ണന് ചൊല്പി വിടും തമ്പിയണ്ണന്നിഷ്ടം നടത്തുവോന് 27 

പെരുമ്പറയടിച്ചിട്ട ഭീമന് ശംഖും വിളിച്ചവൻ 

സിംഹനാദം ചെയ്തു പിന്നെച്ചെറുഞാണൊലിയിട്ടുമേ 2 

ആശ്ശൂബ ദം കൊണ്ടു വടരന്മാരക്കുള്ളോരുള്ളങ്ങ വീഴത്തിയും 

1 കൈരാതം - കി രാതന്മാര് കൊണ്ടുവന്നതു”. 2 ദിദ്ൂക്ഷ. കാണാനുള്ള 
കൊതി, 
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ഘോരാകാരമെടത്തിട്ട ശത്രുക്കളൊടടുത്തുതേ. 

വഹില്ലിതവനേ വെക്കമിണക്കം പൂണ്ട വാജികഠം 
വഡിശോകനോടിക്കുമവ മനോവായുജവത്തൊടും. 

അടിചചുടചചും കൈകൊണ്ട ചെറുഞാണൊലിയിട്ടുമേ 
വലില്പിഴചു കൌാന്തേയന് പടത്തലയിളക്കിനാന്. 

ആ മഹാബാഹു പോകുന്നനേരം പാഞ്ചാല സോമകര് 
പിന്൯തൃടരന്നിതു ശൂരന്മാരിന്ദ്രനെസ്സരര്പോലവേ. 

അവനെല്ലെന്നു സോദര്യര് വളഞ്ഞിതു മഹീപതേ! 
ദുശ്ലൂളനു ചിത്രസേനന്താന് കുണ്ഡദഭദി വിവിംശതി 

ദൃര്മ്മുഖന് ദസ്സ ഹന് പിന്നെ വികര്ണ്ണന് ശലനങ്ങനെ 

വിന്ദാനുവിന്ദര് സുമുഖര് ദീര്ഘബാഹു സുദര്ശനന് 

വൃന്ദാരകന് സുഹസ്പന്താന് സുഷേണന് ദീ ര്ഘലോചനന് 

രാദ്രകര്മ്മാവഭയനാസ്സ്റവര്മ്മന് ദുര്വ്വിമോചനന് 

ശോഭിക്കും രഥിമുഖ്യന്മാര് പടയാഠം പി൯ന്തുടര്ന്നവര് 
സന്നദ്ധരാം വീരര് പോരില്പ്പാഞ്ഞേററു ഭീമനോടുടന്. 

അവര് ചുററും വളഞ്ഞോരു ശൂരൻ പോരില് മഹാരഥന് 
അവരെപ്പാര്ത്തു കാനന്തേയന് ഭീമസേനന് പരാക്രമി 

ക്ഷുദ്രജത്തുക്കളെപ്പാര്ത്തു സിംഹംപോലൂക്കിലേററുതേ. 
അവര് ദി വ്യമഹാസ്ത്രുങ്ങഠം കാണിച്ചു ദി വ്യരപ്പൊഴേ 

ശരങ്ങളാലര്ക്കനെക്കാര് പോലെ ഭീമനെ മൂടിയോര്. 
കടന്നായവരെക്കേറി ദ്രോണപ്പടയിലെത്തിനാന് 

മുന്പിട്ടാനപ്പടയിലേക്കമ്പു വര്ഷിച്ചി തേററവും. 

ഏറെത്താമസിയാതാനപ്പടയമ്പകളാലവന് 

ദി ക്കി ലൊട്ടുക്കെയ്കവിട്ടിട്ടടച്ചു പവനാത്മജന്. 

ശരഭദ്ധ്വനിയാല്ക്കാട്ടില് മാന്കൂട്ടം പോലെ പേടിയാല് 

ആനയൊക്കുപ്പാഞ്ഞു പോയീ ഘോരമാര്ത്തരവ”ത്തൊടും. 

പിന്നെക്കടന്നു വേഗത്തില് ദ്രോണപ്പടയി ലെത്തിനാന് 

തടുത്താനവനേ ദ്രോണനാഴിയെക്കര പോലവേ. 

നാരാചമെയ്കാാനിവനെ നെററിയിനേല്ച്ചി രിച്ചവന് 

ഉഈര്ദ്ധവരശ മി ദി നേശന്മട്ടതില്ശ്ലോഭിച്ചു പാണ്ഡവന്. 
നിനച്ചുകൊണ്ടിതാചാര്യനെന്നെയര്ജ്ജൂനമട്ടിവന് 

ഭീമന് പൂജിക്കുമെന്നെന്നിട്ടോതീ ഭീമനൊടിങ്ങനേ. 
“ഭീമം, പററാ നിനക്കിന്നീശ്ശുരൂപ്പടയി ലേറവാന്. 

ശരൂുവാമെന്നെയടരില്ജ്ജയിക്കാം തേ മഹാളജ! 
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നിന് തമ്പിയോടൊത്തു കൃഷ്ണന് പോയതെന് സമ്മതത്തിലാം 

ൽ ആര്ത്തരവം ..ദീനശബ്ദം. 
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നിനക്കെന്നുടെ സൈന്ൃയത്തി ല്ക്കേവവാന് പററുകില്ലെടോ.”' 

ഇരുവാക്കാവിധം കേട്ട പേടികൂടാതെ മാരുതി. ടൂറ് 

ചോരത്തുടംകണ്ണ്ണൊഴടാതി ദദ്രാണ്നോടു ചൊടിച്ചുടന്: 
* “ബ്വഹ'മബന്ധോ, നിന്മതത്താലല്ലിന്നടരിലര്ജ'ജുനന് 48 

കടന്നി തിന്ദ്രപ്പടയും കേറും ദുര്ദ്ധര്ഷനാമവന്. 

അവന് നിന്നെപ്പരം പുജചെയ്കു മാനിച്ചുവെച്ചതാം 49 
ലേടൂണിയര്ജ൦ജുനനല്പാ ഞാന് ദ്രോണ, നിന് വൈരി ഭീമനാം 
അച്ഛന് ഞങ്ങഠംക്കു ഗുരു നീ ബന്ധു നിന്മക്കളി ജ്ജനം 60 

എന്നോര്പ്പു ഞങ്ങളെല്ലാരും ഭവാനെക്കൂപ്പി നില്പവര്. 
അതിന്നവ।പരീരന്താന് നിന് ചൊല്പാല്ക്കാണ്മു ഞങ്ങളില് 

താന് ശത്രുവെന്നു നീ കാണുന്നാകി ലാവട്ടെയങ്ങനെ; 
ഈബ“ഭീമന് ശത്രുവിന്നൊക്കും ക്രിയ ചെയ“ വേന് നിനക്കി 
ഭീമന് ഗദ ചുഴററീട്ട കാലന് ദണ്ഡു കണക്കിനെ താ. "" 
ദ്രോണന്െറ നേര്ക്കാഞ്ഞു വിട്ടിതവന് തേര്വിട്ട ചാടിനാന്. 

ദ്രോണന്െറ തേരശ്വസൂത.ദ്ധവജാന്വി തമുടച്ചുടന് 
വൃക്ഷങ്ങളെക്കാററുപോലായതു മദ്ദിച്ചു യോധരെ. 34. 

ആ മഹാരഥനേ നിന്െറമക്കഠം വീണ്ടും വളഞ്ഞുതേ 

വേറേ തേരില്ക്കയറിയാ പ്രഹാരിപ്രവരന് ഗുരു. 2൫ 
വൃൂഹദ്വാരത്തു പോരിന്നായ'ച്ചെന്നു നിന്നിതു കേവലം 
ച്ചരം ക്രുദ്ധന് മഹാരാജ, ഭീമസേനന് പരമക്രമി. 56 

മുന്പിട്ട തേര്നിരയിലങ്ങമ്പ തുകീടി നാനഹോ. 
പോരി ലെയ 'ത്തേററമേററീടും നിന്െറ മക്കഠം മഹാരഥര് 57 

ഭീമനായ പൊരുതീ ഭീമബലന്മാര് ജയകാംക്ഷികഠം. 

ചൊടിച്ചു ദുശ്ശാസനനങ്ങുടന് തേര് വേലു ചാട്ടിനാന് 69 
ഉരുക്കായ” മൂര്ച്ചയയള്ളോന്നു ഭീ മനെക്കൊലച്െചെയ്യുവാന്. 
നിന്മകന് ചാട്ടിയോരൂക്കന് വേലടുത്തെത്തിടുമ്പൊഴേ 9 

രണ്ടായ്ക്കണ്ടിച്ചിതാബ “ഭീ മന൭െമൊരല്ഭതമായിതേ. 
പാരം കൂരമ്പ മൂന്നെയ്ക പാണ്ഡവന് കണ്ഡഭേദിയെ 609 
സുഷേണനെദീര്ഘനേത്രനേയയം കൊന്നിതു മൂവരെ. 
പിന്നെക്കുരുയശസ്സ്സേറും വൃന്ദാരകനെയും ദ്ൂതം 61 
വീരര് നിന്മക്കഠം പൊരുതുന്നേരമേ കൊലചെയ്തുതേ. 
രദ്രകര്മ്മാവഭയനാദ്ടുര്വ്വിമോചനനങ്ങനേ 64 
നിന്മക്കഴം മൂുവരെക്കൊനന മൂന്നമ്പാല്പ്പിന്നെ മാരുതി. 
ബലവാന് കൊൌന്നൊകുക്കുന്ന നിന്െറ മക്കഠം ധരാപതേ! 63 

പ്രഹാരിയാം ഭീമനെത്താ൯ ചററമേററു വളഞ്ഞുതേ. 
ഭീമക്രിയന് പാണ്ഡവനില് ശരം വര്ഷിച്ചിതായവര് 04 
മഴക്കാലം കാര്കരം മന്നില് മഴപെയ്യും പ്രകാരമേ. 
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ശിലാവര്ഷം കുന്നുപോലഗ്ശുരവര്ഷത്തെയായവന് 66 
ഏററിട്ടും പാണ്ഡുദയാദന് നടുങ്ങ്ലരി ദ്ദന൯. 
വിന്ദാനുവിന്ദരേയും നി൯ സുവര്മ്മാവുണ്ണണിയേയുമേ 69 

ചിരിച്ചമ്പെയ്ത കരന്തേയന് കാലനൂര്ക്കു കയററിനാന്൯. 
ഭരതര്ഷഭ, നിന് പുത്രന് സുദര്ശനനെയ്ുയം പരം 67 

പോരിലെയ്യാനുടന് ചത്തു വീണാനവനുമപ്പ്യൊഴേ. 
പരം തേര്നിരയ്യെബ്ബാണം രൂകിത്താമസിയാതവ൯ന് 68 

പത്തു ദിക്കും പാര്ത്തു കണ്ട മുടിച്ചു പാണ്ഡുനന്ദനന്.., 
പരം തേരൊലിയാലര്പ്പിനാലേ മാനുകടഠം പോലവേ 69 

കൂട്ടം ചിന്നിപ്പോരില് നിന്െറ മക്കളൊക്കദ്ധരാപതേ! 
ഭീമസേനഭയം മുത്തു പാഞ്ഞുപോയീടി നാരുടന്. 0 
പി൯തുടര്ന്നിതു കൌാന്തേയന് നിമ്മക്കളടെ സേനയെ 
പോരിലെയ” രൂ നരപതേ, കാരവേയരയൈങ്ങുമേ. 71. 

ഭീമസേനന് കൊന്നൊടുക്കും നി ന്നാഠംക്കാരവനിപതേ! 

അശ്വങ്ങളെയടിച്ചാട്ടിയോടീ ഭീമനെ വിട്ടുടന്. 2 
അവരെപ്പോരില് വെന്നിട്ട ഭീമസേനന് മഹാബലന് 
സിംഹനാദം ചെയ്ത ബാഹുശബ്ദവും പാണ്ഡുനന്ദനന്. 73 

ഉച്ചം കൈകൊട്ടിയാര്ത്തിട്ട ഭീമസേനന് മഹാബലന് 
ഭയപ്പെടുത്തി ത്തേര്ക്കൂട്ടം വരയോധരെ വീഴ്ത്തിയും 
തേരാളിനിര കേറീട്ടാ ദ്രേണപ്പടയൊടേററുതേ. 73, 

128. യധിഷഠിരഹര്ഷം 

മുന്നില് കണ്ടതെല്ലാം തകര്ത്തും എതിര്ത്തു വരുന്നവരെയെല്ലാം സംഹരി 
ചും മുന്നേറിയ ഭീമന് ഒടുവില് അര്ജ്ജുന സാത്യകി മാരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. മുന്കൂ 
ട്ടി പറഞ്ഞേല്പ്പിച്ചതനുസരിച്ചു” ഭീമന് മുഴക്കിയ സിംഹനാദംകേട്ടു” സഹോ 
ദരനും സാതൃകിയയം ജീവിച്ചിരിപ്പു൦ണ്ടന്നു മനസ്സിലാക്കി ധര്മ്മപുത്ൂന് സ 

ന്തോഷാിക്കുന്നു . ഭാവി യെപ്പുററി യുള്ള ധര്൪മ്മപുത്ര ന്െറ ചിന്താഗതി. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തേര്ക്കൂട്ടം വിട്ടേററ പാണ്ഡുപുത്രനെക്കണ്ട സസ്മിതം 
പോരില്ത്തടുപ്പാനാചാര്യന് ശരവര്ഷങ്ങഠം തൂുകിനാ൯. 1! 

ദ്രോണൻ തൂകും ശരനിര പാനംചെയ്യും പ്രകാരമേ 
സോദര്യരോടേററു മായകൊണ്ടു സൈന്യം മയക്കിയോന്. 2 

ഉരക്കെടുത്തവനെപ്പോരി രപ്പെരും വില്ലാളി മന്നവർ 

നിന്മക്കഠം ചൊല്ലി വിട്ടുള്ളോര് വളഞ്ഞാമെങ്ങുമപ്പൊഴേ. ൭ 

അവര് ചൂഴന്നൊരാബ” ഭീമന് ചിരിച്ചും കൊണ്ടു ഭാരത! 

സിംഹനാദം ചെയ്തുവരെപ്പാര്ത്തുക്കന് ഗദയേന്തിനാ൯. ലി 



യുധിഷ്യിരഹര്ഷം 39 

ഈക്കില് വിട്ടു ശത്രുപക്ഷം മുടിക്കുമതിനെ ദ്ൂതം 

ഇന്ദ്രനിന്ദ്രാശനികണക്കതാശ്ശുക്തന് വിടുമ്പൊഴേ ടി 

ഉടച്ഛിതു മഹാരാജ, പോരില് നിന്ടെ യോധരെ 

മഹാഘോഷത്തൊട്ടം ഭൂമി മുഴക്കി ക്കൊണ്ട മന്നവ! € 

ജ്വലിക്കുമാബ ”ഭീമഗദ കുലുക്കീ നിന്െറ മക്കളെ. 

തേജസ്സ്റിയന്നേററമുക്കി ലതെത്തുന്നതു കണ്ടുടന് റ് 

ഉച്ചത്തിലാര്ത്തുകൊണ്ടെങ്ങും പാഞ്ഞ നിന് ഭടരേവരും. 

അതിെറ ദുസ്സഹാരാവം! കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട മാരിഷ! 8 

വീ ഒ മനുഷ്യൃരവിടെത്തേര്വിട്ടു തേരില:ണ്ടവര. 
ഗദയേന്തും ഭീമസേനന് കൊന്നൊടുക്കുന്ന നിന് ഭടര് ി 

പോരില്പ്പേടിച്ചോടി പുലി നാററും മാനുകഠം പോലവേ. 

പോരില്ദ്ദുരാസദ രിപുനിരയോടിച്ചു മാരുതി 10 

ഉരക്കില്ഗ്ഗരുഡപക്ഷീന്ദ്ര൯ പോലവന് പട കേറിനാന്. 
രഥയുഥപ യുഥേശനവനേവം മുതിര്ന്നതില് 11 

ഭാരദ്വാജന് മഹാരാജ, ഭീമനോടേററടുത്തുതേ. 
ശരത്തിരകളാല് ദ്രോണൻ പോരില് നിര്ത്തീട്ട ഭീമനെ 32 
പാണ്ഡവര്ക്കു ഭയം നല്കുംപടിക്കൊന്നാര്ത്തിമതുല്ക്കടം. 
ആ യുദ്ധം വലുതായ'ത്തീര്നആ ഘോരം ദേവാസുരോപമം 13 

ദ്രോണര്ക്കും ഹേ! മഹാരാജ, മഹാനാം ഭീമസേനനും. 

ദ്രോണനന്െറ വില്വില്നിന്നേത്തും തീക്ഷ“ണബാണഗണങ്ങളാല് 
നൂറുമായിരവും വീരര് പോരിങ്കല് മുടിയുമ്പൊഴേ, 

തേരില്നിന്നുടനേ ചാടി യയക്കെടുത്തിട്ട പാണ്ഡവന് 25 

കണ്ണ ചിമ്മി ക്കാല് നടയ്ക്കു ചെ൬ ദ്രോണാന്തികം നൃപ! 
കാളക്കൂററന് മഴ സഹിച്ചേററീടംപടി ലീലയാല് 36 

നരവ്യഠ[ഘന് ഭിമനേററു സഹിച്ചു ശരവൃഷ്യിയെ 
എയ ത്തുകൊണ്ടും കൊണ്ടവനാ ദ്രോണര്തന് തേരു മാരിഷ! 

ഈഷയി വേല്പ്പിടിച്ചേന്തിയെറിഞ്ഞിതു മഹാബലന്൯. 

ഭീമന് പൊക്കി യെറിഞ്ഞോരാ ദ്രോണന് വെക്കം മഹീപതേ! 
വേറിട്ട തേരില്ക്കയറി വൃഹദ്വാരത്തി ലെത്തി നാന്. 
അത്തവ്വിലാബ “ഭീ മനുടെ സുതന് കേററീ ഹയങ്ങളെ 19 

കാഠരവ്യം, ബഹുവേഗത്തിലതൊരല്ഭതമായിതേ. 
പിന്നെത്തന്നുടെ തേരേറീബ “ഭീമസേനന് മഹാബലന് 0 
ഏതിര്ത്തുചെന്നാന്വേഗത്തില് നിന്െറ പുത്രന്െറ സേനയില് 
കാററു വൃക്ഷങ്ങളെ പ്പോലെ മന്നോര്കളെയുടച്ചുമേ ി 
സിന്ധുവേഗം നഗം പോലെ പട മാററിക്കരേറിനാന്൯. 

3 ദുസ്സഹാരാവം-- അസഹ്യമായ ശബ്ും. 2 ആര്ക്കുക സിംഹനാദം മുഴ 

അക. 3 നഗം.ംം.പര്വ്ൃതം. 
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ഹാര്ദ്ദിക്യന് കാത്തു രക്ഷിക്കും ഭോജപ്പടയണ ഞ്ഞവന് 42 

പല ചാതിരി മദ്ദിച്ചു ഭീമന് കയറി മന്നവ! 
പല ശരബ്ദംകൊണ്ട സൈനൃത്രാസനം ചെയ്ത മാരിഷ! 29 

വെ൬ആ സൈന്യങ്ങളേ മുററും ഗോക്കളെപ്പലി പോലവേ. 

ഭോജസൈന്യം കടന്നിട്ട കാം ബോജപ്പട കേറിയും ക 

പോരില്ച്ചതുരരാം മ്ളേച്ചുരേയും മററനൃയരേയയമേ 

യൃദ്ധം ചെയും സാതൃകിയെയങ്ങു കണ്ട നരര്ഷഭ! 26 

തേരാല് സന്നദ്ധനായ വേഗം കൌഈന്തേയന് പോയിയപ്പപൊഴ 

ഭീമസേനന് മഹാരാജ, പാര്ത്ഥനെക്കണ്ടകൊള്ളവാന്. 26 

പോരില് നിന്െറ ഭടന്മാരെക്കടന്നാപ്പാണ്ഡുനന്ദനന് 

മഹാരഥന് ഫല്ഗുനനെക്കണ്ടു പൊരുതുമാറഹോ! 2 

ജയദ്രഥവധത്തിന്നാക്രമിപ്പോനെപ്പരാക്രമി 
പുരുഷവ്യാ [ഘനവനെക്കണ്ടച്ചമലറീ ടിനാന് 2൫ 

മഴക്കാലത്തു ശബ്ദിക്കും കാറു പോലെ മഹീപതേ! 

അവനാര്ത്തീടുമഗ്ഘോരശബ “ദം കേട്ടിതു പാര്ത്ഥനും 29 

വാസുദേവനുമപ്പോരില്ബഭീമാരാവം കുരൂദ്വഹ ! 
ആ വീരരൊലപ്പം കേട്ടിട്ടാകൂകൂററന് ഭീ മന്െറയാരവം 90 

വീണ്ടമങ്ങലറിക്കൊണ്ടോര് ഭീമനെക്കണ്ടുകൊള്ളവാന൯ു. 

പിന്നെപ്പാര്ത്ഥന് മഹാനാദം വിട്ടു മാധവനും പരം 31 

ശബ് ദിച്ചേററാര് മഹാരാജ, ഗോവ്ൃഷങ്ങഠം കണക്കിനെ. 
ഭീമന്െറയാരവം കേട്ട ധന്വി യാമര്ജജൂനന്െറയും 32 

പ്രീതനായീ മഹാരാജ, ധര്മ്മരാജന് യുധിഷ്ഠിരന്. 
വിശോകനായീ രാജാവായവര്തന് ധ്വനി കേയഠംക്കയാല് 33 
ധനഞ്ചജയന്നു യുദ്ധത്തില്ജ്ജയമാശിച്ചിതാ വിഭ. 
മദോല്ക്കടന് ഭീമനമ്മട്ടലറി ക്കൊണ്ടിടുമ്പൊഴേ 34 

സ്മിതംപുണ്ട മഹാബാഹു ധരര്മ്മപുത്രന് യൃധിഷ്യിരന് 
ഉഠംക്കൊണ്ടതുള്ളകൊണ്ടോര്ത്തു കല്പിച്ചു ധര്മ്മവിത്തമന്: 36 
“ഭീമ, നീതന്നിതറിവു ചെയ് രൂ ഗുരുവചപസ്സമേ; 

നീ ദ്വേഷിപ്പ്യോര്ക്കു വിജയം പോരില്ക്കിട്ടില്ല പാണ്ഡവ !36 

ഭാഗ്യം, ജീവിപ്പ യുദ്ധത്തില്സ്സവ്യസാചി ധനഞ്ജയന് 
ഭാഗ്യം, കുശലിയാം വീരന് ശൈനേയന് സത്ൃയവിക്രമന് 37 
ഭാഗ്യം, കൃഷ്ണാര്ജജുനന്മാരും ഗ൪ജ്ജിക്കുന്നതു കേയംപ്പു ഞാന്. 
ശക്രനെപ്പോരില് വെന്നഗ്നിതര്പ്പണം ചെയ്തകൊണ്ടവന് 838 

പോരി തശശൂത്രുക്കളെ ക്കൊല് വോന൯൯ ഭാഗ്യം ജീവിപ്പ ഫല്ഗുനന്. 
യാതൊരുത്തന്്റെറ കൈയ്യക്കാല്ജ്ജീവിപ്പ ഞങ്ങളൊക്കയും 89 
ആശുത്രുസൈ നൃ ഫന്താവു ഭാഗ്യം ജി വീപ്പ ഫല്ഗുനന്. 
വാനോര്ക്കും വെല്ല വല്ലാത്ത നിവാതകവചപ്പട 0 
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ഒററ വില്പാല്ജ്ജയിച്ചുള്ളോന് ഭാഗ്യം ജീവിപ്പു ഫല്ഗുനന്. 
ഗോഗ്രഹത്തി ന്നൊത്തുചേര്ന്ന കരവന്മാരെയൊക്കയ്യം പി) 

മത്സ്യനാട്ടില്ജ്ജയിച്ചുള്ളോന് ഭാഗ്യം ജീവിപ്പു ഫല്ഗുനന്. 
പതിന്നാലായിരം കാലകേയന്മാരെ മഹാരണേ ക 

കൈവീരൃത്താല്ക്കൊന്നു തീര്ത്തോന് ഭാഗ്യം ജീവിപ്പു ഹല് 
ദുര്യോധനന് കാരണമായ” ബല ഗന്ധര്വ്വരാജനെ [ഗുനന് 

അസ്ത്രവീര്യം കൊണ്ടു വെന്നോന് ഭാഗ്യം ജീവിപ്പു ഫല്ഗുനന്. 
കിരീടമാലി ബലവാന് ശ്വേതാശ്വന് കൃഷ്ണസാരഥി ക്ക 

പ്രിയനെന്നാലെനിക്കേററം ഭാഗ്യം ജീവിപ്പു ഫല്ഗുനന്. 
പുത്രശോകാര്ത്തനായിട്ടു ദുഷ്കരക്രിയ ചെയുവാന് 45 

ജയദ്രഥവധത്തിന്നു ശപഥം ചെയ്തവെച്ചവന് 

പോരില്സ്റ്സേന്ധവനെക്കൊന്നു വീഴ”ത്തില്ലല്ലി ധനഞ്ജയന്? 

തീര്ണ്ണപ്രതിജ്ഞ* നായ്വാസദേവന്കാത്തൊരു ജിഷ“ണലെ 
ഇന്നര്ക്കനസുമിച്ചീടം മുന്പു ഞാനണയില്പയോ? 47 

ദുര്യോധനഹി തത്തിന്നു നോക്കും സൈന്ധവകന് നൃപ൯ 

അമിത്രാനന്ദമേകില്ലേ ഫല്ഗുനന് കൊന്നു വീഴത്തിയോന്?28 
ഫല്ഗുനന് പടയില്ക്കൊന്നു വീഴിച്ചാസ്സ്റിന്ധുരാജനെ 
കണ്ടു ദുര്യോധനന്ൃപന് നമ്മളില്ശ്ശുമമേല്യമോ? 9 

ഭീമസേനന് തമ്പി കളെപ്പോരീല്ക്കൊന്നിട്ടു കണ്ടടന് 
മന്ദന് ദുര്യോധനന് പിന്നെ നമ്മളില്ശ്ശൂമമേല്ലമേോ! ൭0 
മററും മഹായോധര് മന്നില്ച്ചത്തു വീണതു കണ്ടുടന് 
മന്ദന് ദുര്യോധനന് പാരം പശ്ചാത്താപപ്പെടില്ലയോ? ം 

ഒരുവന് ഭീഷ “മനെക്കൊണ്ടു തീരില്ലേ പക നമ്മുടെ? 

ശേഷം രക്ഷിക്കുവാന് സന്ധിചെയില്ലല്ലീ സുയോധനന്?” 54 
ഇമ്മട്ടു പലതും ചിന്ത ചെയും മന്നവനപ്പ്പൊഴേ 
കൃപകൊണ്ടലിയുംപോതു നടൂ ഘോരമാഹവം 93 

129. കണ്ണപരാജയം 

ഭീമനും കര്ണ്ണനും ഏററുമുട്ടുന്നു. ഭീരന് കര്ണ്ണ ന്െറ കുതിരകളേയും തേരാ 
ളിയേയും കൊലുന്നു. കര്ണ്ണന് വൃഷ്സനേനറന്െറ തേരില് കയറി രക്ഷപ്പെടുന്നു . 

ധൃതരാഷട്രന് പറഞ്ഞു 

അവ്വണ്ണമിടിവെട്ടീടുംവണ്ണമച്ചത്തിലാര്ക്കവേ 
ഈക്കേററും ഭിമറെച്ചെന്നു വളഞ്ഞാ വീരരാരുവാന്? 3 
മൂന്നു ലോകത്തിലും കാണുന്നില്ല ഞാനയി സഞ്ജയ! 

€ തീര്ണ്ണപ്രത ജ്ഞന് സത്യം നിറവേററിയലന്, 



പി] ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

പോരില്ച്ചപൊടിച്ച ഭീമന്െറ മുന്പില് നില്പാനൊരുത്തനെ. 2 

കാലനെപ്പേോലെ വന് പോരില് ഗദ വീശ്കന്നവന്നുടെ 

നേഠാ പോരിന്നു നില്ലോനെത്താതം, കാണുന്നതില' ഞാന്. 3 

തേരാലേ തേര് തച്ചുടയ്യൂമവനാനയെയാനയാല് 

അവന്െറ നേര്ക്കാരു നില്ലും സാക്ഷാല്ദ്ദേവേന്ദ്രനാകിലും. 4 

പോരില്ച്ചചൊടിച്ചെന് സുതരെക്കൊല്വാന് മാരുരിയേല്ലവേ 

ദുദര്യാധന ഹിതം ചെയ്വാന് നേരിട്ടേററവരാരുവാന്? 5 

ഭീമസേനക്കാട്ടുതീ യെന് മക്കളാം തൃണസഞ്ചയം 

ചുട്ടെരിക്കെ രണാഗ്രത്തില് നേരിട്ടാ നരരാരുവാന്? ൫ 

കാലന് പ്രജകളെപ്പോലെ ഭീമനെന്നുടെ മക്കള്ളെ 

മുററും മുടിക്കപേ പോരില്ത്തടുത്തോരാരു ഭീമനെ? ല് 

എനിക്കില്പര്ജ് ജൂനിലും കണ്ണനില്സ്സാത്വരങ്കലും 
കത്തും തീയൊത്തിടും ഭീമന൯്തങ്കലുള്ളവിധം ഭയം. ൫ 

കത്തും ഭീമാഗ്നിയെന് പൃത്രന്മാരെച്ചട്ട മുടി ക്കവേ 

ചെന്നേറാ ശരരാണെന്നെന്നോടോതുക സഞ്ജയ! 9 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മഹാരഥന് ഭീമനമ്മട്ടലറി ക്കൊണ്ട നില്ലയവേ 
തുമുലാരാവമോടേററു ചെനആൂ കര്ണ്ണന് മഹാബലന്. 10 

ബലമാമ്മാറു വിലിട്ടങ്ങലച്ചേററമമര്ഷണന് 
കര്ണ്ണന് യൃദ്ധാര്ത്ഥി കൈയുക്കു കാണിപ്പാനുന്നിടും ബലി 11 
കാററിന്വഴി മരം പോലെ ഭീമമാര്ഗ്ലം തടുത്തുതേ. 

ഭീമന് സാവേശനാഷ്ക്കുര്ണ്ണന൯ മുന്പില് നില്പതു കണ്ടുടന് 12, 
ഏററം ചൊകടിച്ചിട്ടാ വീരനെയ രൂ തീക്ഷ്ണശരങ്ങളെ; 
എതിര്ത്തമ്പെയ്യ വകളെയേററു വാങ്ങിച്ചു കര്ണ്ണനും. 14 
യത്തിക്കും സര്വ്വയോധര്ക്കും നോക്കി ക്കാണുമ്പൊളപ്പെൊഴേ 

വിറച്ചുപോയീ ഗരത്രങ്ങഠം കര്ണ്ണഭീമസമാഗമേ?. 14 

തേരാളി കുതിരക്കാര്ക്കായവര് കൈയൊച്ച് കേട്ടതില് 

പോര്ക്കളത്തില്ബഭീമനുടെ .ഘാരാരവം ശ്രവിക്കയാല് 15 
ആകാശം ഭൂമിയും വി ങ്ദിയെന്നോര്ത്തു ക്ഷത്രിയര്ഷഭര്. 
മഹാത്മാവാം പാണ്ഡവന്െറ വീണ്ടും ഘോരാരവത്തിനാല് 16 
പോരില്പ്പോരാളികളുടെ ചാപം താഴത്തു വീണുപോയ്. 
മലമുത്രങ്ങളും വിട്ടു ഭയപ്പെട്ടപ്പെഠഴെങ്ങുമേ 117 
വാഫനങ്ങാം മഹമരാജ, ബുദ്ധി കെട്ടവിധത്തി ലായ്. 

പല ഘോരനിമത്തങ്ങഠം കാണായവന്നിതു വീണ്ടുമേ. 18 
ആകാശം മൂടിയന്നേരം കഴുകങ്കവളങ്ങളാല് 

1 സാവേശന് .-- ആവേശത്തോടുകൂടിയവന്. 2 കര്ണ്ണ ഭീമസമാഗരേകംം 

കണ്ണനും ഭീമനും ഏററുമുട്ടിയ പ്പോഠം, 



കര്ണ്ണപരാജയം 

ഭീമകര്ണ്ണുന്മാരടുത്താബ്ബഹളത്തിങ്കല് മന്നവ! 

കര്ണ്ണനെയ്യാനിരുപതു ബാണത്താല്ബ്ഭീമസേനനെ 
ഇവന്െറ സാരഥിയെയുയമഞ്ചമ്പെയ്തീടി നാനുടന്. 

ഭീമസേനന് ചിരിച്ചേററിട്ടെതിര്ത്തെയ്യിതു കര്ണ്ണനെ 

പോരിലര്വ്ൃവത്തിനാലനു വേഗം കൂടം മഹാബലന്. 

അവറ്റെറ നേര്ക്കു നാലമ്പു വിട്ടു കര്ണ്ണന് മഹീ പതേ! 

അവതയെത്തുംമുന്പു ഭീമന് മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 

പലമട്ടെയ്കറുത്തിട്ടു കൈവേഗം കാട്ടി മന്നവ! 
അനേകം ശരജാലംകൊണ്ടവനേ മൂടി കര്ണ്ണനും. 

കര്ണ്ണന് പലവിധം ബാണമെയതു മൂടിയ പാണ്ഡവന് 
ചിടിപ്പാട്ടില്ക്കര്ണ്ണനുടെ വില്പറുത്തു മഹാരഥന് . 

ആഞ്ഞെയ്കിതി വനെപ്പ്യാര്ത്തു മൊട്ടഴി ഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തിക്കുലയേററീട്ട സൂതജന് 

എയരൂ ഭീമനെയാബഭീ മകര്മ്മം ചെയ്യും മഹഠരഥന്. 
അവനില് ക്രുദ്ധനായ ബ്ഭീമന് മൊട്ടുഴിഞ്ഞമ്പു മൂന്നുടന് 

സൂതപുത്രന്െറ മാറത്തു ചൊടിയോടുക്കിലാഴ്ത്തിനാന്. 
ശോഭിച്ചു കര്ണ്ണന് മാറത്തു തറച്ചോരാശ്ശരങ്ങളാല് 

ഉയര്ന്ന പര്വ്വതം ശൃംഗം മുന്നേന്തുംപടി ഭാരത! 
അവന്നു നല്പമ്പേറേറററമൊലിച്ചു ചോരയപ്പെൊഴേ 
ധാതുവോലും കുന്നില്നിന്നു കാവിധാതുക്കഠം പോലവേ. 
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ഉരക്കി ലെയ'ത്തേററതില് തെല്ലൊന്നിളകി ക്കര്ണ്ണനപ്പെഠഴേക9 

വില്ലിലമ്പു തൊടുത്തിട്ടാഞ്ഞെയ'രൂ ഭീമനെ മാരിഷ! 

ബാണങ്ങാഠം വീണ്ടുമാഞ്ഞെയ തൂ നൂറുമായിരവും ശരി. 

വില്ലാളി കര്ണ്ണനെയ്യമ്പ കൊണ്ടു മുടപ്പെടുന്നവ൯ 

പുഞ്ചിരിക്കൊണ്ടു കര്ണ്ണന്റെറ ഞാണറുത്തിതു പാണ്ഡവന്. 

ഇവന്െറ സുതനെക്കാലനൂര്ക്കേററീ ഭല്പമൊന്നിനാല് 
നടലശ്വങ്ങളെയും പോരില് കൊന്നു വിട്ടു മഹാരഥന്. 

അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേര്വിട്ടു കുതിച്ചിട്ട ധരാപതേ! 
വൃഷസേനന്െറ തേര്ത്തട്ടില്ക്കേറി ക്കൊണ്ടാ൯ന് മഹാരഥന്. 

പോരില്ക്കര്ണ്ണനെ വെന്നിട്ട ഭീമസേനന് പ്രതാപവാൻ 
കാറിന്െറ നാദം പോലേററമച്ചത്തി ലലറീടിനാന്. 

അവന്െറയാരവം കേട്ട ഹൃഷ്ടനായീ യുധിഷ്യിര൯ 

കര്ണ്ണ്ണനേ വെന്നിതാബ'ഭീമനെന്നറിഞ്ഞിട്ട ഭാരത! 

ചുററും ശംഖു വിളിച്ചാര്ത്തു പാണ്ഡുസൈന്യവുമപ്പൊഴേ 
ശതൃസൈന്യസ്വനം കേട്ടൊത്താര്ത്തു നിന്നുടെ കൂട്ടരും. 
ചചാര്ത്ഥന് മുഴക്ക്! ഗാണ്ഡീവം കര്ണ്ണന് ശംഖു വിളിച്ചുതേ 

ആറ്ധൂബ്ദമൊക്കെ റെയെൈെബഭീ മനാര്ക്കുന്ന നിസ്വനം 

99 

1 

342 

993 

34 

3 

37 
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കേയംക്കായിതു മഹാരാജ, സൈന്യമൊട്ടുക്കു മാരിഷ! 
അവര് വെവ്വേറെയസ്്രങ്ങഠം വീണ്ടമേ പെരുമാറിനാര് 38 
മുദുവാംമട്ട രാധേയന് ദ്ൃഡമാംമട്ട പാണ്ഡവന്. 

130. ദുര്യോധനയുദ്ധം 

ധര്മ്മപുത്രരെ പിടിച്ചുതരാത്തതില് ദുര്യോധനന് വീണ്ടം ദ്രോണരേട്ടേ 

പരിഭവം പറയുന്നു. ശകുനി കള്ളച്ചൂതില് ജയിച്ചതു” അത്രവലിയ ഒരു 
കാര്യമല്ലെന്നും യുദ്ധച്ചൂതില് ജയിക്കുന്നതാണു” ശരിയായ ജയമെന്നും പറ 

ഞ്ഞു” ദ്രോണര് ദുര്യോധനനെ പോര്ക്കളത്തിലേക്കു തിരിച്ചയഷ്ക്കുന്നു. യൃധാമ 

ന്യ, ഉത്തമാജസ്സ് എന്നീ പാഞ്ചലേവീരന്മാരുമായി ദുര്യോധനന൯ു വീരോചി 
തമായി പോരാടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സൈന്യം ചിന്നീടവേ സൈന്ധവാനത്തം പാര്ത്ഥന് ഗമിക്കവേ 
സാത്വതന് ഭീമനും പോകെ ദ്രോണാന്തം പുക്കു നിനമകന്. 1 
ഒററത്തേരാല് ത്വരയൊടും പല കാര്യങ്ങളോര്ത്തവന് 
നിന്െറ പുത്രന്െറയാത്തേരു പരം ത്വരയൊടൊത്തഹോ ക് 

ഉടന് ദ്രോണാന്തി കത്തെത്തീ ൨നോവായുജവത്തൊടും 

ഇവനോടോതി നിന് പുത്രന് സംരംഭാരണലോചനന്!. 3 
അര്ജജൂനന് ഭീമനും തോലി പററാത്താശ്ശി നിപുത്രനും 

പെരുത്ത സൈന്യമൊക്കേയം ജയിച്ചിട്ടാ മഹാരഥര് 4 
ജയദ്രഥന്െറയരി കില്ച്ചെന്നല്ലോ ശത്രുകര്ശന! 
പൊരുതുന്ുണ്ടവിടെയുമേവരും തോല്മ വിട്ടവര്. 9 
പെരുത്ത സൈന്യമൊക്കേയും ജയിച്ചിട്ടാ മഹാരഥര് 
ശൈനേയഭിമന്മാരങ്ങെയെങ്ങനേ കേറി മാനദ! 6 

ആശ്ചര്യമാണിീ ലോകത്തില്ക്കടല് വററിച്ചവണ്ണുമേ 

അങ്ങേ വെന്നതു വിപ്പേന്ദ്ര, സാത്വതന് കപികേതുവും. 
അവ്വണ്ണം ഭീഗനും ലോകം സംസാരിക്കുന്നിതേററവും 
പോരില്ദ്ധനുര്വ്വേദവേദി ദ്രോണനേ വെന്നതെങ്ങനെ? 8 
എന്നു ചൊല്ലുന്നു യോധന്മാരിതശ്രദ്ധേയമാം2 തവ 
ഭാഗ്യം കൊട്ടോരെനിക്കേററം നാശംതാന് പോരില് നിശ്ചയം, 
പുരുഷ വ്യാ[ഘ, നിന്നേയും മൂവര് വീരര് കടക്കയാല് 

ടു 

ഇക്കാര്ൃയത്തിങകകലിനിമേല് വേണ്ടതെന്തെന്നു ചൊല്ലുക. 10 
കഴിഞ്ഞതു കഴിഞ്ഞല്ലോ ശേഷം ചിന്തിക്ക മാനദ! 
സി ന്ധുരാജന്നു വേണ്ടുന്നതിനിക്കാലോചിതം പരം 11 
വേഗം ചൊൽക ഭവാന് പിന്നെയതു നന്നായ് നടത്തുക, 

1 സംരംഭാരുണലോചന൯- കോപം കൊണ്ടു കണ്ണ ചുവന്നവന്. 2 അത്ര 
ഭ്ധേയമാം --- ശ്രദ്ധിക്കത്തക്ക തല്ലായിരിക്കാം . 
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ദ്രോണന് പറഞ്ഞു 

ഓര്ക്കാന് പെരുത്തുണ്ട ഭൂപ, വേണ്ടതെന്തെന്നു കേയംക്ക നീ 
മൂന്നു പേരു കടന്നല്ലോ പാണ്ഡുക്കളില് മഹാരഥര്. 12 

അവരില്പ്പിന്പിലുള്ളോണം ഭയമി ഞണ്ടു മുന്പിലും 

കൃഷ്ണാര്ജ'ജൂനന്മാരുള്ളേടമുള്ളതോ വലുതോര്പ്പു ഞാന്. 139 

മന്പിലും പിന്പിലും ഗ്രസ്പുമാണി പ്പേോഠംബ “ഭാരതപ്പട 

അതി ലോര്ക്കുന്നു ഞാന് കൃത്യം സിന്ധുരാജ! ന്െറ രക്ഷണം. 14 

ചൊടിച്ചര്ജജുനനെപ്പേടിച്ചവനെത്താത, കാക്കണം; 

സൈസ്ധവവാന്തം പുക്കു വീരന് ശൈനേയന് ഭീമസേനനും. 15 

പെട്ടു ശകനിതന് ബുദ്ധികൃതമാം ചൃൂതതിപ്പൊഴേ 

ജയം സഭയിലായീലാ തോലിഴ്യം വന്നതില്ലതില്? ; 16 

നമ്മഠംക്കിങ്ങുള്ള കളിയിലേല്പതപ്പോ ജയാജയം. 
ഘോരങ്ങളായിക്കുരുസംസാത്തില് ശകുനി കൊണ്ടവ 17 

അക്ഷങ്ങളാണെന്നന്നോര് ത്തു ഘോരബാണങ്ങളാണവ; 

അവയക്ഷങ്ങളലുഗ്രം മെയ്യറുക്കും ശരങ്ങളാം. 18 

കുരുക്കഠം പലരും താത, പരമൊന്നിച്ചെഴന്നിടം 

ചൂതരങ്ങീ സ്സ്റൈന്യമോര്ക്ക ശരമക്ഷം ധരാപതേ! 19 
നേട്ടം ജയദ്രഥന് ഭൂപ, ചൂതിന്നിഞ്ങെന്നു നിശ്ചയം 
പരരോടും പെരുംചൂതു സൈന്ധവന്വിഷയത്തിലാം. 20 

അതില്ജ്ജീ വന് കളഞ്ഞിട്ടുമിങ്ങെല്ലാരും മഹീപതേ! 
പോരില്സ്റ്സേന്ധവനേ വേണ്ടുംവണ്ണമേ കാത്തുകൊള്ളവിന്. 

ജയാജയങ്ങഠം നമ്മഠാക്കീ നോട്ടത്തി ല്ത്താത, നിശ്ചയം; 
വില്ലാളി വീരരാസ്സ്റിസ്ധുരാജനെക്കാത്തിടുന്നിടം കമ 

ഉടന് പൊഴയ്കെൊംക രക്ഷിക്ക രക്ഷഷ്ടായ” നില്ലവോര്കളെ. 

ഇവിടെത്തന്നെ ഞാന് കാത്തു മററുള്ളോരെയയയ്ക്കുവ൯ കട 

തടുപ്പന് പാണ്ഡു പാഞ്ചാല സ്ൃഞ്ജയന്മാരെയൊക്കയും. 
പിന്നെദുര്യോധനന് പോന്ന വേഗമാചാരൃശാസനാല് 4 

ഉഗ്ഗകാര്ൃത്തിനായിട്ടതാനൊരുങ്ങിീബ”ഭടാന്വിതന്. 
ചക്രം കാക്കും യുധാമന്യവുത്തമാജസ്സമങ്ങനേ 2൭ 

ചടട്ക്കു പുറമേ കൂടിപ്പാര്ത്ഥപാര്ശ്വം ഗമിച്ചുതേ 

മുന്നമാക്കൃതവരമ്മാവു തടുത്തിട്ടവര് മന്നവ! ൭6 

ആര് ജജുനന് നിന്െറ സൈനസന്വത്തില്പ്പൊരുതാന് കേറിടുമ്പൊ 
കുരുരാജന് കണ്ട സൈനൃപാര്ശ്വത്തവര് വരുന്നതും. [ഴേ 
ദുര്യോധനന് പൊരുതി നാനവരോടുഗ്രസംഗരം 

ത്വരയില് ത്വരയയള്ളോരാബഭ്രാതാക്കുളെറട ഭരതന്. 98 

1 സിന്ധുരാജന് - ജയ(രഥന്. 2 അന്നു സഭയില്വെച്ചുണ്ടായതു” യഥാര് 
അഥഭായ ജയമോ പരാജയ മോ അല്ല എന്നര്ത്ഥം. 3 കുരുസംസത്തു”-_-കയരവസഭ 
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ഇരുപേരവര് വില്ലേന്തിയവൃവണ്ണം പാഞ്ഞു കേറിനഠറന് 

മഹഠരഥപ്പേരെടുത്തോര പോരിങ്കല് ക്ഷത്രിയര്ഷഭര്. 

മുപ്പതവ്പെയ്കിതു യുധാമനൃതാനവനെപ്പരം 

സൂതനെപ്പാര്ത്തിരുപതു നാലു നാലു ഹയക്ങളെ, 

യധാമനൃദ്ധവജമൊരമ്പെയ്കറത്തു സുയോധനന് 

ഇവന്െറ വില്ലുമമ്പെയ്ക മുറില്പൂ നിന് കുമാരകന്. 

ഗതേര്ത്തട്ടില്നിന്നു വീഴിച്ചു ഭപ്പത്താല്സ്സുതനേയുമേ 

കൂര്ത്തുമൂര്ത്തുള്ള നാലമ്പഞ്ങെയ്യൂ നാലു ഹയങ്ങളെ 

യുധാമന്യൃ ചൊടിച്ചിട്ട മൂന്നമ്പകഠം മഹാഹവേ 

വെമ്പലോടും നി മകന്റെറ മുലഷ്ക്കിടയിലെയ്യതേ. 

കോപിച്ചിട്ടുത്തമാജസ്സം പെറന്നണിഞ്ഞ ശരങ്ങളെ 

എയ്യാനപ്പോളവനുടെ സുതനെക്കൊന്നു വീഴ-ത്തിനാന്. 

ദുര്യോധനന് പോരിലുത്തമരജസ്സിിന്െറ ധരാപതേ! 

നാലശ്വങ്ങളെയും കൊ രണ്ട പിന്സുതരേയയമേ. 

അശ്വങ്ങഠം സുതനും ചത്തോരുത്തമാജസ്സ സംഗരേ 

ഭ്രാതാവാകും യുധാമനൃവിന്െറ തേരമേറിനാനുടന്. 

ഭ്രാതൃത്തേരേറി യൊരവന് ദ൦ ര്യാധനഹയങ്ങളെ 

പെട്ടെന്നമ്പെയ്തിതവകം ചത്തു വ"ആ ധരിത്രിയില്. 

അശ്വഞ്ങഠം ചത്തവനുടെയാവനാഴികഠം വീര്യവാൻ 

പരമേഷുവി നാല്ശ്ലീ (ഘം യുധാമനൃവറത്തുതേ. 

അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേര് വിട്ട കുതിച്ചിട്ടാ നരര്ഷഭര് 

ഗദ കൈക്കൊണ്ട നിന് പുത്രന് പാഞ്ചാല്യൃരൊടടുത്തുതേ 

ശത്രുഞ്ജയന് ക്രുദ്ധനായിട്ടവനെത്തുന്ന കണ്ടുടന് 

യുധാമനൃത്തമാജസ്സ്സെന്നിവര് തേര്വിട്ടു ചാടിനാര്. 

ഗദാധരന് പൊന്നണിഞ്ഞുള്ളാപ്രശസ്പരഥത്തിനെ 

ഹയസൂതദ്ധവജോപേതം ഗദയാല്ത്തച്ചുടചുതേ. 

ഏവം മുടിചു നിന് പുത്രന് സൂതാശ്വങ്ങഠം നശിച്ചവന് 

മരദ്രരാജന്െറ തേര്ത്തട്ടിലുടന് കേറീ പരന്തപന് 

രാജനന്ദനര് പാഞ്ചാല്യമുഖ്യരാമാ മഹാരഥര് 

വേറേ തേരുകളി ല്ക്കേറിച്ചെന്നാരര്ജ്ജൂനസന്നിധയ. 
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131. കര്ണ്ണപരാജയം 

ഭീമനും കര്ണ്ണനും തമ്മില് വീണ്ടം കൂട്ടി മുട്ടുന്നു . ഭീമന് ആദദുമെക്കെ 

കരീടമട്ടില് പെരുമാറീ നോക്കുന്നു. പക്ഷേ, കര്ണ്ണനന്െറ കുത്തുവാക്കു കേട്ട 
തൊടുകൂടി ആ നിലയൊക്കെ മാറുന്നു. യുദ്ധം ഭയങ്കരമാകുന്നു. ഭീമന് കര് 
ഇഇയെറ വാല്ലുമുറിച്ചു വീഴ്ത്തുന്നു. കുതിരകളം തേരാളിയും വധിക്കപ്പെടു 

ആ. ആ സൂതപുത്രന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

രോമാഞ്ചമഞ്ചിടും യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഠം മഹീപതേ! 

എല്പാടമേവരും ചിന്നിപ്പീഡപ്പെട്ടീടമപ്പൊഴേ, 3 

രാധേയന് ഭീമനോടേററു പോരിന്നു ഭരതര്ഷഭ! 
കാട്ടില് മത്തഗജയത്താ$ മത്തേഭം പോലടുത്തുടന്. 7 

ധൂതരാഷ്ട്ന് പരഞ്ഞു 

മഹാബലന്മാരായ്ടും കര്ണ്ണനും ഭീമസേനനും 

അര്ജജകനന്തന് തേരരികല്ച്ചെയ്ത പോരെന്തു മട്ടിലാം? 3 
മുന്പു വെന്നില്പയോ ഭീമന് കര്ണ്ണനെപ്പോരിലെങ്കിലും 
വീണ്ടും ചെല്വാനെന്തു കര്ണ്ണൂനു ഭീമനോടു മഹാരഥന്? 4 
ഭീമനും സൂതസുതനോടേററമെങ്ങനെയാഹവേ 
പാരില് തേരാളി വരനാം മഹാരഥനൊടപ്പൊഴേ? ടി 
ഭീഷ മദ്രോണരിലും മേലേ ധര്മ്മപുത്രന് യുധിഷ്യിരന് 

വില്ലാളി കര്ണ്ണുനെയൊഴിച്ചുഠംക്കൊഠംവിലന്യനില്ബ “ഭയം. 
പേടിച്ചുറങ്ങാറില്ലെന്നുമാ രഥീന്ദ്രനെയോര്ത്തവന് 
ആഡസ്റ്റു.മപുത്രനോടേററു ഭീമന് പൊരുതതെങ്ങനേ? | 
ബ്രഹ്മണ്യയന് വവരൃമുടയോന് പോരില്പ്പിന്തിരിയാത്തവന് 
വീരന് കര്ണ്ണനൊടാബ ഭീമനേററതെ.ങ്ങനെ സഞ്ജയ! 8 
അര്ജജൂനനതന് തേര്ക്കുരികിലാ വീരന്മാമെതിര്ത്തതില് 
പൊരുതാരെങ്ങനേ സൂതപുത്രനും ഭീമസേനനും? 9 
ഭാതൃത്വം കാട്ടി മുന്പേററം കനിവേറുന്ന സൂുതജന് 
കുന്തീ വാഴക്കാര്മ്മവെച്ചുള്ളോന് ഭീ മനോടേററതെങ്ങനേ? 30 

സൂതപുത്രന് പണ്ടു ചെയ്യ വൈരമോര്ത്തോരു ഭീമനും 
വീരന് പോരില് കര്ണ്ണനോടു പൊരുതി ക്കൊണ്ടതെങ്ങനേ? 11 
സൂത, നിത്യം കരുതിടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ണി സുയോധനന് 
കര്ണ്ണന് പോരില്പ്പാണ്ഡവരെയൊക്കത്തോല്ലിക്കുമെന്നു 
മന്ദനെന് പുത്രന്നു പോരില് ജയാശയ്യ്കൊക്കയാസ്റുദം. [താന്. 
അവനാബ'ഭീമകര്മ്മാവാം ഭീമനോടേററതെങ്ങനേ? 19 
അവനെത്തുണ്കണ്ടാണെന്മക്കഠം വൈരം തൂുടര്ന്നതും 
ആസ്സ്ൂതപുത്രനായ”ത്താത, ഭീമന് പൊരുതതെങ്ങനെ? 14, 
സൂ തപൃത്രന്വഴി പല വിപ്രകാരങ്ങംമേയമേ 

ൽ വിപ്പുകാരങ്ങഠം ഏതി രായ പ്രവൃത്തികഠം. 



ധോ ഉ ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

സൂരിക്കും ഭ്ചനാസ്സുൂതപുത്ര :നാടേററതെങ്ങനെ? 355 

ഒററത്തേരാല്പ്പ്ാരടക്കു. കീഴടക്കിയ വിര്യവാ൯ 
ആസ്ലൃതപുത്രനായ് ഭീമന് പോരില്പ്പ്യൊരുതതെങ്ങനേ? 16 

കവചം കുണ്ഡലമിവയോടുകൂടിജ്ജനിച്ചവന്൯ 
ആസ്സുതപുത്രനായ് പോരില്ബ്ഭീമന് പൊരുതതെങ്ങനെ? 

അവര്ക്കുണ്ടാം രണവുമക്ങവര്ക്കുള്ള ജയത്തെയും 

ശരിക്കെല്പാം കുശലനാണുല്ലോ നീ ചൊല്ലൂ സഞ്ജയ! 18 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഭീമന് രഥി പ്രവരനാം കര്ണ്ണനേ വിട്ടൊഴിച്ചുമേ 
വീരര് കൃഷ്ണാര്ജ്ജൂനരെഴും ദിക്കില്ച്ചെല്വാനൊരുങ്ങിനാന്. 

അവന് പോമ്പോഠം പിന്തുടര്ന്നു രാധേയന് കങ്കപത്രികടം 
വര്ഷിച്ചു മേഘം മലയെ വര്ഷ ക്കുംപോലെ മന്നവ! 20 

വിടര്ന്ന താമരമ്യത്തെക്കെം മുഖംകൊണ്ടു ചിരിച്ചവന് 

പോകുന്ന ഭീമനെപ്പോരില് വിളിച്ചു കര്ണ്ണുനപ്പൊഴേ. 41 

കര്ണ്ണുന് പറഞ്ഞു 

ഭീമ, ശത്രുക്കഠം നിന് യുദ്ധമേവം സ്വപ്നേപി കണ്ടിടാ 

പൃഷ്ഠം കാട്ടുന്നതെന്തെന്നെപ്പി ന്നെപാര്ത്ഥദിദ്ൂക്ഷയാല്? 242 
ഇതു കുന്തീനന്ദനന്നു ചേരില്പാ പാണ്ഡുനന്ദന! 
അതുകൊണ്ടെന്െറ നേരിട്ടു ശരവര്ഷങ്ങഠം തുകെടോ. 23 
ഭീമന് പൊറ്ത്തീല കര്ണ്ണന് വിളിച്ചാ വിളിയാഹവേ 
അര്ദ്ധമണ്ഡലമായ്*ച്ചുററി പ്പൊരുതീ സൂതപുത്രനായ്. ഗി 
നേരിട്ട ചെല്ലം ബാണങ്ങഠം വര്ഷില്ലു പുകഴാര്ന്നവ൯ 

ദ്വൈരഥത്തി ന്നേററു കാണും സരവ്വശ്ന്്രജ്ഞമുഖ്യനെ. 25 

കലഹാന്തം വരുത്തുമ്മാറെയ് തൂ കര്ണ്ണവധത്തി നായ് 

മറേറവരേയുയമെയ്യിട്ട ഭീമസേനന് മഹാബലന്. 26 

അവന്െറനേരക്കുഗ്രമട്ടി ല്പ്പലതെയ് രൂ പരന്തപന് 

അമര്ഷി പാണ്ഡവന് ക്രുദ്ധന് ശരവര്ഷങ്ങഠം മാരിഷ! 07 
മത്തേഭഗതി യായീടുമ൨ ൯തന് ബാണവൃഷ്ടികഠം 
സൂതപുത്രന് മഹാശക്തന് ഗ്രസിച്ചാനസ്രമായയാല്. 8 
അവന് മുറഴ്്കു റൃപതേം വിദ്യയാലതിപുജിതന് 
ഗുരുലവെപ്പേംലുപചരിച്ചിതു കര്ണ്ണനെയാഹവേ. 9 
ചൊടിച്ചു പൊരുതും ഭ!മസേനനെ സ്മിതമാര്ന്നവന് 
അവമാനിച്ചു രാധേയനമരഷാല് വായ്യപുത്രനെ. 30 

പൊറുത്തത പ്പാ കരന്തേയന് പോരില് കര്ണ്ണന്െറ പുഞ്ചിരി 
കുററും പെരുതിനില്ലുന്ന വീരന്മാര് കണ്ടുനില്ലവേ. 31 
വത്സദന്തങ്ങളാല്ബ “ഭീരനവനെത്താന് സ്നാന്തരേ 

ൽ ദ്വൈരഥം രഥത്തില് ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ഖന്പയുദ്ധം, 



കര്ണ്ണുപരാജയം 99 

തോത്രങ്ങളാലാനയെ.പ്പ്ോലുക്ക'ല്ത്താ൯ പ്രഹരിച്ചുതേ. 4 

അഞ്ങുറപ്പോടെയ്യ തീക്ഷ൦ണത്രിസപവിശിഖങ്ങളാല് 

പിളര്ന്നു നല്ച്ചടയിട്ട സുതപുത്രനെ വീണ്ടുമേ. 8 

കര്ണ്ണന് പൊന്തൊങ്ങലുടയ വായയവേഗഹയങ്ങളെ 

എയ്കുകൊണ്ടീടിനാന് വീരനയ്യഞ്ചമ്പുകളലുടന്. ടി! 

ശരജാലം' ഭിമനുടെ തേരിന്നേര്ക്കങ്ങ പിന്നെയും 

കര്ണ്ണന് ചമച്ചുകാണായീ നിമേഷംകൊണ്ട മന്നവ! 5 

തേരും കൊടി യുമെന്നല്പല സൂതനും പാണ്ഡുപാത്രനും 

മൂടപ്പെട്ടു മഹാരാജ, കര്ണ്ണന് തൂകും ശരങ്ങളാല്. 836 

അവന്െറ ചട്ടയര്വ്വത്തിനാലമ്പെയ്കു തകര്ത്തുടന് 

മര്മ്മം പിളര്ക്കും നാരാചം തൂകി മാരുതിയേ വൃഷ൯2 7 

കര്ണ്ണന് തൂകും ബാണമൊട്ടും കൂട്ടാക്കാമെ മഹാളഭജന് 

അണച്ചൂട സുതസുതനെക്കൂസലെന്യ വൃകോദര൯. 38 

കര്ണ്ണന്െറ വില്പില്നിന്നെത്തും പാമ്പൊക്കും വിശി ഖങ്ങളെ 

ഏററു ഭീമന് മഹാരാജ, നടകങ്ങീലൊട്ടുമേ രണേ. 39 

തിളങ്ങും കൂര്ത്ത മുപ്പത്തി രണ്ടു ഭല്പങ്ങഠംകൊണ്ടുടന് 
പോരിലെയ”തൂ കര്ണ്ണനെയാബ് ഭീമസേനന് പ്രതാപവാന്. 

നീഷ'പ്രയാസം സായകങ്ങഠം തൂകിക്കൊണ്ടിതു കര്ങ്ജൂനും 

സിന്ധുരാജവധാകാംക്ഷി സുഭൂജന് ഭീമസേനനെ. 41 
മുദുമട്ടില്സ്സൂതപുത്രന് പോരില്പ്പയൊരുതി ഭീമനായ 

ക്രുദ്ധമട്ടില്ബഭീമനുമാപ്പൂര്വ്വവൈരം നിനച്ചവന്. ക 

ഭീമന് പൊറുത്തില് കാട്ടമവമാനമമര്ഷണന് 

അവന്െറ നേര്ക്കുടന് തുക? ശരവര്ഷമരിന്ദമന്. 3 

പോരിലാബഭീ മനെയ്കീടുമാബ്ബാണങ്ങളുസംഖ്യമേ 

പതിച്ചു വീരനില്ച്ചുററും ചീറിപ്പക്ഷികഠം പോലവേ. 44 

പൊന്നു കെട്ടിത്തുമ്പു മിന്നും ഭീമനെയ്തീടുമമ്പുകഠം 

ഇയ്യാന്പാററകഠം തീ മൂടും വണ്ണമേ മൂടി കര്ണ്ണനെ. 45 

മഥി പ്രവരനാം കര്ണ്ണന് ചുററും മൂടപ്പെടുന്നവന് 

വര്ഷിച്ചു നൃപതേ, ദ്രൂരശരവര്ഷങ്ങഠം ഭാരത! 46 

പോരില് നിന്നുമവന് രൂകമിടിത്തീ യൊക്കുമമ്പകഴം 
അറുത്തു പല ഭല്പംകൊണ്ടെത്തുംമുന്പു വൃകോദര൯. ക 7 

വീണ്ടുമേ ശരവര്ഷത്താല് മൂടിക്കൊണ്ടിതു ഭാരത! 

യുദ്ധത്തി ല്ബ്ഭീ മനെക്കര്ണ്ണ൯ വൈകര്ത്തനനരിന്ദമന്. ട്8 

കണ്ടൂ ഭീമനെ മേലൊക്കയമ്പു കേറീട്ടു ഭാരത! 

മുള്ള മേലൊക്കയേന്തീടും മുള്ളന്പന്നി കണക്കിനെ. 9 

| ശരജാലം ം അസ്്രമയമഥയ വല. 2 വൃഷന്൯.കരണ്ണല്. 3 അണച്ചുടട 

ആലി ംഗനംചെയ്തു. 
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പൊയകെട്ടു യി ത്തേച്ചുള്ള കര്ണ്ണൂ൯ വിട്ട ശരങ്ങളെ 
അര്ക്കനം തുക്കളെപ്പോലെ വീര൯ പോരില്ദ്ധരിച്ചതേ. 80 
ഭിമന് സര്വ്വാംഗവും ചോരയൊലിച്ചങ്ങു വിഉങ്ങിനാന് 
വസ തത്തില്പ്പൂത്തു നില്ലുമരശാകതരു പോലവേ. 51 
ഭിന് പൊറുത്യീല മഹാബാഹു കര്ണ്ണുന്്െറയാത്തൊഴില് 
പോരില്ക്കോപാല്ക്കണ്ണരുട്ടി മിഴിച്ചിട്ടു മഹാഭജന് 62 
ഇരുപത്തഞ്ചു നാരാചമെയ് രൂ കര്ണ്ണനെയാഹവേ 
വിഷോഗ്രാഹികളാല് ശ്വേതശൈലത്തെപ്പേംലെയപ്പ്യൊഴേ. 
പിന്നേയുമെയ്കയാനങ്ങാറുമെട്ടുമമ്പുകളായവന്൯ന് 

മെയ് പോക്കും കര്ണ്ണനേ മര്മ്മംതോറുമേ ദേവവിക്രമന്. 54 

പിന്നെ വേറിട്ടൊരവ്വെയ്കത ഭീമസേവന് പ്രതാപവാൻ 
ചിരിച്ചും കൊണ്ടു കര്ണ്ണുന്റെറ വില്പറത്തിടിനാനുടന്. 55 

അമ്വെയ്കതശ്വം നാലി നേയും കൊന്ന സൂതനെയും ദ്രതം 

അര്ക്കാംശുവൊക്കും നാംരാചം രൂകര് കരണ്ണനെറ മാറിലും. 56 

കര്ണ്ണന്െറ ഒമെയ്പിളര്നനൂഴ ;ത്തട്ടിലെത്തിയതൊക്കയും 

മേഘം പിളര്സ സൂര്യന്െറ രശ'മിക്കൂട്ടം കണക്കിനെ. ൭7 
വില്പററമ്പവേററു വല്ലാനെ പാരവശ്യം കലര്ന്നവന് 
ആണത്തം കാട്ടിടും കരണ്ണൂന് തേര്ക്കൂട്ടത്തേക്കൊഴിച്ചുപേഠയ*. 

132. ഭിമകര്ണ്ണയയദ്ധം 

ഭീമനും കര്ണ്ണനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം (തുടര്ച്ച). കര്ണ്ണന് വേറൊരു പൂതീ 

യ തേരില് കയറി വീണ്ടും യുദ്ധരംഗത്തില് പ്രതൃക്ഷപ്പെടുന്നു. യൃദ്ധം വീണ്ടും 
ഭീഷണമാകുന്നു. ഇരു കക്ഷികയംക്കും വലിയ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

എന്മക്കഠംക്കു ജയാശയ്ക്കാലംബമായാള സഞ്ജയ! 
ഭീമങംല്നിന്നു പിന്വാങ്ങിക്കണ്ടെന്തോതീ സുയോധനന്? 3. 

പോര്ചെയ്തിതെങ്ങനേ ഭീമന് വീ രൃശ്രാഘി മഹാബലന് 
താത, കര്ണ്ണുനുമെരന്തോന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടാനതിന്നുമേല് കു 

പോരില്ജ്ജ്വലിക്കും തീയൊക്കും ഭീമനെപ്പാര്ത്തു കണ്ടുമേ? 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

നന്നായൊെരരുക്കിടും വേറേ തേരേറിക്കരണ്ണനപ്പൊഴേ 

പാണ്ഡവന൯ നേരക്കേററ കാഠറേറററിളകും കടല് പോലവേ. 6 

ക്രുദ്ധനാം കര്ണ്ണുനെക്കണ്ടു നിന്െറ മക്കഠം ധരാപതേ! 

ഭീമനെത്തീയില് ഹോമിച്ച നിലയി ല്ക്കരുതീടിനാര്. ക 

ശരശബ“ദംചെയ്കതു പിന്നെ ഘോരമാം തലശബ'ദവും 
കര്ണ്ണന് ഭീമന്െറ തേരിന്െറ നേര്ക്കു വര്ഷില്ലിതേററവും. 5 
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നൃപം വി ണ്ടുമുണ്ടായി ഘോരമാകും സമാഗധം 

ആശ ശൂരനാകും കര്ണ്ണൂന്നും മഹാത്മാവായ ഭീമനും. ി 

 ഹാഭജര് ചൊടിച്ചേററം പരസ്സുരവധാര്ത്ഥികയം 
തമ്മില് നോക്കീ ടി നാർ ചുട്ടപൊടിക്കുംപടി ദുഷ്യിയാല് റു 

ക്രകോധരക്താക്ഷരായ” രൂക്ഷര ചിററും പാമ്പൃകഠം പോലവേ 

തമ്മി ലേററാശ'ശൂരര് മുറിയേല്ലിച്ചാരങ്ങരിന്ദമര്: ടട 

വ്യാഘതുല്യം വാശി കൂടും പരുന്തിന് വേഗമാണ്ടുമേ 

ശരഭപ്പുടി കോപിച്ചും പോരടിച്ചാര് പരസ്റ്റരം. ി 

ചൂതിലേ ക്ലേശവും കാട്ടില് വിരാടനഗരത്തിലും 

പെട്ട കഷ്ടപ്പാടുമോരത്തു ഭ1മസേനനരിന്ദമന് 310 

പൂഷ്ടരത്നങ്ങഠം! രഷിട്രങ്ങഠം നിന്െറ മക്കഠം ഫരിച്ചതും 

മക്കളോ ദൊത്ത നീയെന്നും പരിക്കേശങ്ങഠം ചെയ്തതും, 11. 

ചുടാന് നിനച്ചത്ും മക്കളെത്ത തെററററ കുന്തിയെ 

ദുഷ്ടന്മാര് സഭയി ല്ക്കൂൃഷ്ണ്ക്കുററം ക്േശങ്ങഠം ചെയ്തതും, 12 

ദുശ്ശാസനന് മുടി പിടിച്ചിട്ടിഴച്ചതുലങ്ങനെ 

കര്ണ്ണന് പരുഷവാക്കേറെച്ചൊന്നതും തത്ര ഭാരത! 13 

“വേറേ വരിക്ക വരനെയില്ലാ നിന്നുടെ വല്പഭര് 
നരകക്കുണ്ടിലായ “ പാര്ത്ഥര് പതിരെള്ളിവരേവരും.'' 14 

കഠരവ്യ, നിന്മുന്നില്വെച്ചുന്നേവം കൌരവര് ചൊന്നതും 

ദംസിയാക്കിക്കൃഷ്ണയേ നിന്മക്കഠം പുല്കാന് നിനല്ലതും, 15 

കൃഷ്ണാജിനം ചാര്ത്തിയവര് കാട പുകുന്ന നേരമേ 
നിന്മുന്നില്സ്സുഭയില്ക്കര്ണ്ണന് പരുഷോക്തികഠം ചൊന്നതും, 

സമസ്ഥന്: വാശി പുണ്ടുള്ളോനുഠംകെട്ടു വിഷമസ്ഥരെ? 
പുല്ലാക്കിപ്പംണ്ഡവന്മാരെ നിന്മകന് തുള്ളിനിന്നതും, 1.7 
ബാലുംമുതല്ക്കു തന് ഒഃഖ മൊക്കയോര്ത്തരിമദ്ദനന൯ 

നിര്വിണ്ണ*നായീ ധര്മ്മിഫ്യന് ജീവിതത്തില് വൃകോദരൻ. 19 

പൊന്നണി ഞ്ഞാദുസ്സറഹമാം വില്പലച്ചിട്ട വിണ്ടുമേ 

ആത്മത്യാഗം ചെയ്ത ചെന്നൂ കര്ണ്ണ്ന്തന് നേര്ക്കു ഭാരത! 19 

ഭ*(മന് തേച്ചു വിളങ്ങുന്ന ശരജാലങ്ങളാലുട൯ 

കര്ണ്ണുന്െറ രഥമുള്ളേടം മൂടിനാന് സുരൃരശ”മിയുയം. ൧0 

ഉടന് ഹസിച്ചാധിരഥി* ചാണഷ്ക്കിട്ട ശരങ്ങളാല് 

ഭ*മറെറ ശരജാലങ്ങഠം നശിപ്പിച്ചിതു മുററുമേ. ക. 

മഹാരഥന് മഹാബാഹവപ്പ്യോടംക്കരണ്ണന് മഹാബലന് 

1 പുഷ്ടരത്നങ്ങഠം... നല്ല രത്നങ്ങഴം ധാരാളമുള്ളവ. 2 സമസ്ഥന്.ം. വേണ്ട 

നിലയില് കഴിഞ്ഞുകൂടന്നവന്. 3 വിഷമസ്ഥര് - കഷ്ടപ്പാടില്പ്പെട്ടവര്. 

് നിര്വ്വിണ്ണന്-- വിരക്തന്, വെറുപ്പു ബാധിച്ചവന്. 5 ആധിരഥി.ം അധി 

മ൧ഥ൭ന്൪െറ പുത്രന്, കര്ണ്ണൂന൯. 
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കൂര്ത്തുമൂര്ത്തൊന്പതു മഹാബാണമെയ്കിതു ഭീമനെ. 22 

തോത്രംകൊണ്ടാനപോലമ്പുകൊണ്ട നിര്ത്തപ്പെടുന്നവന് 

വെമ്പിക്കര്ണ്ണുന്െറ നേരിട്ട പാഞ്ഞുചെനനൂ വൃകോദരൻ. 23 

പാണ്ഡവര്ഷഭതൂക്കോട പാഞ്ഞടുക്കുന്ന നേരമേ 
രത്തദ്വിപത്തോടു മത്തഗജം പോലേററു കര്ണ്ണനും. 24 

നൂറ ഭേരിക്കൊക്കുമൊച്ചയുള്ള ശംഖു വിളിച്ചവന് 

ഹര്ഷംകൊണ്ടിഒകീ സൈന്യമിളകും കടല് പോലവേ. 25 

തേരാനയാളശവബലഭമി ഉകുന്നതു കണ്ടുടന് 

ഭീമന് കര്ണ്ണനൊടേററിട്ടു മുടിനാ൯ വിശിഖങ്ങളാല്. 26 

ുക്ഷവര്ണ്ണ്ാശ്വങ്ങളെത്താ൯ ഹംസവര്ണ്ണഹയങ്ങളാല് 

കലര്ത്തിപ്പടയില്ക്കര്ണ്ണന് മൂടീ ഭീമനെയമ്പി നാല്. 7 

ട്ടക്ഷവരണ്ണാശ്വങ്ങഠം ഹംസവര്ണ്ണാശ്വങ്ങഠം കലര്ന്നഹോ 

കണ്ടു നിന്മക്കടെ പട ഹാഹായെന്നാര്ത്തിതേവരും. 28 

കൂടിക്കലര്ന്നു ശോഭിച്ചു വായയവേഗങ്ങഠം വഠജികടം 

വാനില്സ്റസറിതാസിതാഭ്രങ്ങളെന്നപോലവന്പതേ! 25 

വാശിയാല് ക്രോധരക്താക്ഷരായിട്ടാക്കരണ്ണഭിമരെ 

കണ്ടു പേടിച്ചിളകി നിന് പങ്കി ലുള്ള മഹാരഥര്. 30 
യമരാഷട്രം പോലെ ഘോരമായി പോരവര്തങ്ങളില് 
പ്രേതരാജപുരം പോലെ മദുദ്ദര്ശം! ഭരതര്ഷഭ! 31. 

സമാജം പോലതാശ്ചര്യം നോക്കിക്കണ്ട മഹാരഥര് 
ഒരാഠംക്കതില്ജ്ജയം പോരില്ത്തീര്ച്ചയായക്കണ്ടതില്ലഹോ! 
മഹാസ്രുരവര്തന് പോരു ചാരേ നിന്നങ്ങു കണ്ടുതേ 

രാജാവേ, മക്കളൊക്കും നിന് മുര്മ്മന്്രത്താല്ദ്ധരാപതേ! 38 

അസന്ോന്യം കൂര്ത്തുമൂര്ത്തമ്പാല് മുടി ക്കൊണ്ടരിമദ്ദനര് 
ആ പാശം ശരജാചത്താല് മൂടിയല്ള തവിക്രമര് 4 

തീ ക്ഷ ണബാണങ്ങളാല്ത്തമ്മി ല്ക്കൊല്വാന് നോക്കും മഹാര 

മഴ പെയ്യും കാറുകഠംപോലേററവും ദര്ശനീയരായ. [ഥ൪ 

പൊന്നു കെട്ടിച്ച ബാണങ്ങളെയ്യീടടമരി മദ്ദനര് 
കൊള്ളിമീന് ചിന്നിടുംവണ്ണമാക്കിനാരംബരം പ്രഭോ! 96 

കഴുച്ചിറകുബാണങ്ങളവര് വിട്ട വിളങ്ങിതേ 

ശരത്തില് മത്തഹം സങ്ങഴഠംനി രയാംപോലെയംബരേ. 37 

അരിന്ദമന് ഭീമനെയാക്കര്ണ്ണനോടേററു കാണ് കയാല് 

ഭീമന്നു ഭാരം പെരുമതെന്നോരത്താര കൃഷ്ണധനഞ്ജയര്. 98 
പ 1ന്നെയാക്കര്ണ്ണൂഭീമന്മാരൂക്കില് വിട്ടന൩ുകൊണ്ടഹോ 

അവ്പെത്താപ്പാടു പോയ് വീ നരദ്വിരദവാജികഠം&: 39 

3 ദുര്ദ്ദരശം --ം നേരിട്ടു നോക്കാന് സാധിക്കാത്തതു”. 2 നരദ്വധിരദവാജി 

കഠം മനുഷ്യരും ആനകളും കുതിരകളും. 
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വീണിട്ടും വീഴ”വതായിട്ടും വേറേ ചത്തും പെരുത്തുപേര് 

ഒത്തു നിന്നുടെ മക്കഠംക്കു നൃപ, പാരം ജനക്ഷയം. 40 

ആളശ്വമാനയിവകളമ്പവേററങ്ങനെ ചത്തഹോ! 

ക്ഷണത്തില് മന്നിടം ചിന്നിച്ചുന്ന*മായത്തീര്ന്നു ഭാരത! 33. 

133. ഭിമകര്ണ്ണയുദ്ധം--ദുര്ജ“ജയവധം 

ഭീമകര്ണ്ണുയദ്ധം (തുടര്ച്ച). മററു നിവൃത്തി യൊന്നുമില്പാതായപ്പോടോം 

കര്ണ്ണന് ഒരു വേലെടുത്തു് ഭിമനെറനേരെ പ്രയോഗിക്കുന്ന. ഭീമസേനന് 

അതു” അമ്പുകളെയ തു ഛിന്നഭിന്നമാക്കുന്നു. ഭീമസേനന് പിന്നെയും കര് 

ഇ്ണുന്െറ സൂതനെ കൊല്ലുന്നു കര്ണ്ണനെ സഹായിക്കാനായി ദുര്യോധനന് 

ടുര്ജ്ജയ നെ പറഞ്ഞയക്റുന്ന. ഭീമന് ആ ധ്ൃതരാഷ്ടപുത്രനേയ്യം കാലനൂര്ക്കയ 

യുന്നു. 

ധൂതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു, 

അത്യാശ്ചര്ൃമി തെന്നോര്പ്പേന് ഭീമസേനനെറ വിക്രമം 
ലഘുപിക്രമനായീടും കര്ണ്ണനായ പ്പോരടിച്ചതില്. 1 

സരവ്ൃശ്ര്പധരന്മാരായേല്ലും വാനവരേയുമേ 
യക്ഷമര്ത്ത്യാസുരരെയും പോരില്ക്കര്ണ്ണന് തടുക്കുമേ. ക 

അവന് പോരില് ശ്രി തെളിഞ്ഞു വിളങ്ങും പാഠണ്ഡുപുത്രനെ 
കാത്തേയനെക്കടക്കാഞ്ഞതെന്തേ ചൊല്ലുക സഞ്ജയ! 
പ്രാണദ്യതം പോര്നടന്നതവര്തങ്ങളി ലെങ്ങനെ? 

ജയാജയങ്ങളിതില്വെച്ചപൊക്കുമെന്നോര്ത്തിടുന്നു ഞാന്. 4 

പോരില്ക്കര്ണ്ണനെ നേടീട്ടെന്നുണ്ണി സൂത, സുയോധനന് 

വെല്വാനേല്ലൂ കൃഷ്ണശിനിപുത്രരോടൊത്ത പാര്ത്ഥരെ. ി 
ഭീമകര്മ്മാവായ ഭിമന് കര്ണ്ണനെപ്പലവട്ടവും 

പോരി ല്ത്തോല്ലിച്ചെന്നു കേട്ട മോഹമേറിവരുന്നു മേ. € 
എന് പുത്രന്ത൯ ദുര്ന്നയത്താല്ത്തീര്നനആ കൌരവര് നിശ്ചയം 
വില്ലരാം പാണ്ഡപന്മാരെക്കരണ്ണൂന് വെല്ലില്പ സഞ്ജയ! ഴ് 
പാണ്ഡവന്മാരുമായക്കര്ണ്ണന് ചെയ്തതേതേതു യുദ്ധമോ, 

അതി ലൊംപ്പൊണ്ഡവന്മാര പോരില്ത്തോല്ലിച്ചു കരണ്ണനെ. 
അണ്ടര് കേ:നാദി വാനോര്ക്കും പഠണ്ഡവന്മാരജയ്യരാം 

അറിയന്നീ ലതെന്ണ്ണി മന്ദബുദ്ധി സുയോധനന്. 9 

ധനേശനെത്ത പാര്ത്ഥണ്ന്െറ ധനം നേടീട്ട മത്സുതന് 

നന് തേന് കൊതിയന്പോലെ കുണ്ടു കാണുന്നതില്ലഹേ! 29 

ചതിയാല്ച്ചതി കാണുന്നോന് മറന്ൃര്തന് നാട വിണ്ടവന് 

ജയിച്ചെന്നായ”പ്പാണ്ഡവരെയവമാനിച്ചു കൊഠംകയാം. 44. 
പുതുസു ഹാക്രാന്തനാത്മസംയമം വിട്ട ബാനുമേ 

ൽ എന്നം മറഞ്ഞതു”; മൂടപ്പെട്ടതു്. 
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ധര്മ്മം നോക്കും പാണ്ഡവരെ നിരസിച്ചാിതു യോഗ്യരെ. 14 

എന്നും ശമാര്ത്ഥിയാപ്പം൦ത്ഥന് ദീര്ഗ്ഘദര്ശി യുധിഷ്ഠിരന് 
അശക്തനെന്നോര്ത്തവനെയെന്മക്കഠം നിരസിച്ചുതേ. 18 

ആദ്ദുഃഖവും പലതരം ദ്രോഹവും മററുമൊക്കയും 
ഉള്ളില്വെച്ചു മഹാബാഹു ഭീമന് പോരിട്ട കര്ണ്ണുനായ്. 14 

എന്നാല് സഞ്ജയ, നീ ചൊൽക കര്ണ്ണുനും ഭീമനും രണേ 

തമ്മില്ക്കൊല്വാനുന്നി യോധശ്രേഷ്യര്പോര്ചെയ്യതെങ്ങനെ? 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

രാജാവേ, കോം കര്ണ്ണുഭീ മയുദ്ധമുണ്ടായവണ്ണുമേ 

കാട്ടില്ത്തമ്മില്ക്കൊലങ്ക്കേററ കുഞ്ജരങ്ങഠംക്കു തൂല്ൃമേ. 16 

രാജാവേ, ക്രുഭ്ധനാം കര്ണ്ണന് ക്രുദ്ധനാം ഭീമസേനനെ 
വിക്രാന്തനേ വിക്രമിച്ചു മുപ്പതമ്പെയ്യിതപ്പെൊഴേ. 17 

ക്കില്ത്തെളിഞ്ഞ മുനയായ” പൊന്നണിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 
എയ് തൂ വൈകര്ത്തനന് ഭീമസേനനെബ “ഭരതര്ഷഭ! 19 

എയ് വോരവന്െറ വില് മൂന്നമ്പെയ്യറുത്തിതു മാരുതി 

വിഴ്ത്തീ തേര്ത്തട്ടില്നിന്നിട്ട ഭപ്പത്താല് സൂതനേയുമേ. 19 
വൈകരര്ത്തനന് ഭീമനുടെ വധം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടവന് 

പൊന്നും പവിഴവും ചിന്നും തണ്ടെഴും വേല് പിടിച്ചുതേ. 20 
കാലശക്തികണക്കുള്ളാം വേലു കൈയിലെടുത്തവ൯ 

ഉയര്ത്ത ക്കൊണ്ടു രാധേയന് ലാക്കു നോക്കി മഹാബലന് 21 

ഭീമന്റെറ നേര്ക്കു ജീവാന്തം ചെയ്യുമായതു ചാട്ടിനാന് 
ഇന്ദ്രന് വജ്ും പോലെ വേലു ചാട്ടി രാധാകുമാരകന്. 22 
ഉച്ചുത്തിലലറി ക്കൊണ്ടാ൯ ശക്തനാം സൂതനന്ദനന് 
ആ നാദം കേട്ടു നി1വ്ധക്കളേററം ഹര്ഷ്ഷിച്ചി തപ്പൊഴേ. [7 
കര്ണ്ണന് ചാട്ടീട്ട തീപോലെ മിന്നിയെത്തുന്ന വേലിനെ 
ഏഴമ്പെയ്കംബരത്തിങ്കല്വെച്ചറുത്തു വൃകോദരന്. 24 
ഉറയൂരിയ പാമ്പൊക്കും വേല് മുറിച്ചിട്ട മാരുതി 
സൂയപുത്രപ്രാണനെത്താന് തിരയുംപടി മാരിഷ! 20 
മയി തച്ചിറകെഴും ബാണഗണം വിട്ടു ചൊടിച്ചവന് 
കാലദണ്ഡോഗ്രമായ്പ്പെഠന്നുകെട്ടിച്ചാണഷ്ക്കു വെച്ചവ. 26 
കണ്ണന് വേറേ ദുസ്സഹം പൊന്നണിവില്ലെൊന്നെടുത്തുട൯ 

വലാലിട്ട മഹാോേജസ്സസെയ്യീതപ്പേോഠം ശരങ്ങളെ . 7 
അവ കട്ടിച്ചു കാന്തേയ൯ ധൊട്ടുഴി ഞ്ഞൊന്പതമ്പി നാല്. 
വസ്ധാഷണന്* വിട്ടയച്ച മഹാബാണങ്ങാഠം മന്നവ! ക 
അറുത്തു ഭിമന് നൃപതേ, സിംഹംപോലലറീടിനാ൯ . 

പൈമൂലമൂക്കെഴും മൂരി ക്കൂററന്മാര് പോലെയാര്ത്തവര് 9 

ല്  ചസുഷേണന്കര്ണ്ണൂന്. 
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മ്മി ലാര്ത്തേററു മാംസാര്ത്ഥിശാദൂലങ്ങഠം കണക്കിനെ. 
അന്യോന്യം പ്രഹരിപ്പാനായന്യോന്യം ലാക്കു നോക്കിയും പി] 

തൊഴത്തില്ക്കാളകഠംകണക്ക ന്യോനൃയം നോക്കിനാരവര്൪ 

കൊമ്പതകാണ്ടിട്ട വന്പിച്ച കൊമ്പന്മാര് പോലെ തങ്ങളില്. 

ആപ്പാടാഞ്ഞു വലിച്ചെയുമമ്പെയ്യേററു പരസ്റ്റരം 

ശരവര്ഷം കൊണ്ടു തമ്മില്ച്ചുടംപടി മഹീപരതോ! 2 

അന്യോന്യം വൈകൃതം ചെയ്ത കോപാല് കണ്ണ തുറിച്ചവര് 

പ്രഹസിച്ചും തമ്മിലേററം ഭര്ത്സിച്ചും വീണ്ടമങ്ങനെ. 33 

ശംഖം വിഴിച്ചുമന്യോന്യം പൊരുതി ക്കൊണ്ടിതായവര് 

വീണ്ടം ഭീമന് പിടിപ്പാട്ടില് വില് മുറിച്ചിതു മാരിഷ! 4 

അമ്പെയ്തു കെൌന്നൂ ശംഖൊക്കുമശ്വങ്ങളെയുമപ്പൊഴേ 

അവന്െറ സാരഥിയെയും വീഴാത്തീ തേര്ത്തട്ടില്നിന്നുടന൯: 9 

അപ്പോഠം വൈകര്ത്തന൯ കര്ണ്ണന് ദുരന്തം ചിന്തയേന്തിനാന് 

പോരിലേററവുമമ്പേററും വാജി സൂതവിഹീനനായ് 6 

മോഹിച്ചു ശരജാലത്താല് വേണ്ടുന്നതറിയാതെയായ”. 

ഏവം കഷ്ടത്തി ലായ്ക്കണ്ട കര്ണ്ണനെത്താന് സുയോധനന് 9? 

കോധം കൊണ്ടു വിറച്ചിട്ടു വിട്ടു ദുര്ജ്ജ യനെത്തദാ. 

* “ചെല്ലൂ ദുര്ജ്ജയ, കൌരന്തേയന് ഗ്രസിക്കും സൂതപുത്രനെ; 68 

ഈശന്താടിക്കാരനെക്കൊല്കാക്കര്ണ്ണന്നു തുണച്ചുട൯. 

എന്നു കേട്ടാ നി ന്മകന് നിന്മകനോടായതേററുട൯ 39 

തുടര്ന്നു വിശിഖംരതൂുകിബ്ഭീമനോടേററിതപ്പെഠഴേ. 

ഒ൯ന്പതെയ രൂ ഭീമനെയെട്ടെയ് തു വാജികളേയുമേ 49 

ആറമ്പു സൂതനേ മുന്നു കൊടിക്കേമഴയ തു ഭീമനെ. 
ഭീമന് ചൊടിച്ചശ്വസുതാന്വിതം ദര്ജ്ജയ നെത്തദ൨ ലി! 

അന്പെയ്കു മര്മ്മം കീറീട്ട കാലനൂര്ക്കു കയററി നന്. 

കോപ്പഴി ഞ്ഞുഴിമേല് പിണു പാമ്പു പോലെ പിടയ്ക്കുവേ ക്ഷ 

നിന് പുത്രനെക്കുണ്ട കേണു കര്ണ്ണന് വെച്ചൂ പ്രദക്ഷിണം. 
അത്ൃന്തവൈരിയവനെസ്സറസ്പി തം തേര് കളഞ്ഞുമേ ക 

നിറച്ചാ മുഠംത്തടിഗ്ക്കാണി കണക്കമ്പു തറച്ചുതേ. 

തേരാളി കര്ണ്ണനെന്നിട്ടമമ്പവേററു പിളരുമ്പൊഴും 
ക്രുദ്ധനാം ഭീമനെപ്പോരില് വിട്ടതില്ലാ പരന്തപന്. ടീക 
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നപാമതും കര്ണ്ണന് ഭീമനെ എതിര്ക്കുന്നു. പതിവുപോലെ തേരാളി 
യും കര റ്രകളം കൊടിയും നഷ്യപ്പടന്നു. സ്ഹായത്തിനെത്തീയ ദുര്മ്മുഖ 

നെ... ഒരു ദുര്യോധനസഹോദരന്_. ഭിമന് വധിക്കുന്നു. കര്ണ്ണന് വീണ്ടും 

പോര്ക്കളം വിട്ടു പോകുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മുററും തേരറെറാരാക്കര്ണ്ണന് ഭീമന് തോല്ലിച്ചു വിട്ടവന് 
മററു തേരേറിയുടനേയേറെറയ് തൂ പാണ്ഡുപുത്രനെ. | 

വന്പുള്ള കൊമ്പന്മാരേററു കൊമ്പാല്ക്കുത്തുന്നവണ്ണുമേ 

വലിച്ചുവിടുമമ്പെയ്തുകൊണ്ടാരായ൨൪ തങ്ങളില്, ക 

പിന്നെക്കണ്ണന് ശരനിരയാഞ്ഞെയ്യേല്ലച്ച ഭീമനെ 
ഉച്ചത്തിലലറ ക്കൊണ്ടു മാറത്തെയ്കിതു വീണ്ടുമേ. ി 

അവന്്റെറ നേര്ക്കു പത്തമ്പാഞ്ഞെതിര്ത്തെയ്തിതു ഭീമനും 

വി ണ്ടുമെയ്ത്ാനിരുപതു മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളെ. 4 

സ്പുനാന്തരത്തി ലായക്കര്ണ്ണനൊൈന്പതമ്പെയ്ക്കു ഭീമനെ 

മൂരച്ച കൂടടമൊരമ്പെയ“രൂ കൊടിയ്ന്മേലുമുഴിപ! 5 

എ നിര്ത്തെയ്താനറുപതും മൂന്നുമമ്പങ്ങു മാരുതി 
വടി കൊണ്ടാനയെച്ചമ്മട്ടിയാലശ്വത്തെയാം വിധം. 6 

യശസ്വി പാണ്ഡവന് ഗാഡമെയ്കതേററായവന് ഴുപ! 
കിറി നക്കിത്തുടച്ചിട്ട വീരന് ക്രോധാരുണാക്ഷനായ് . 7 

പിന്നെദ്ദേഹം പിളര്ന്നീടുമമ്പെടുത്തിട്ടു മന്നവ! 

വിട്ടു ഭമന്െറ നേര്ക്കിന്ദ്രന് വ്ൂമെന്ന കണക്കിനെ. 8 

കാഴന്തയനെക്കു :്ണുനെയ്യോരതു ചെന്നു പിളര്ന്നുടന് 

ഭൂമികൂടിപ്പിളരന്നേറീ ചിത്രപുംഖശിലീമുഖം*. 9 

ചൊടിച്ചുകണ് ചുവന്നോരു ഭീമനപ്പോരം മഹാളജന്൯ 

വജ്ൂമൊക്കും നാലു കിഷ-കു നീണ്ട പൊന്നണി വന്ഗദ 10 

ആറു ചിററുള്ളതുടനേ വിട്ടു കര്ണ്ണന്റെ നേര്ക്കഹോ! 

കര്ണ്ണുന്െറയോടും നാലശ്വങ്ങളെയംഗ്ലദകൊണ്ടവ൯ 11 

ഹനിച്ചു വൂ -കൊണ്ടിന്ദ്രന് ദൈത്യരെപ്പോലെ ഭാരത! 

മഹ ഭജന് രണ്ടു കത്തിയമ്പാല്ബ “ഭാരത, മാരുതി 12 

കര്ണ്ണന്റെ കൊടി കണ്ടിച്ചമ്പെയ്കു കൊന്നിതു സുതനെ. 
അശ്വങ്ങഠം സുതന് കൊടിയും പോയ തേരു വെടിഞ്ഞവന് 13 
കര്ണ്ണന് ബുദ്ധിക്ഷയത്തോടും നിന്നൂ വില്പിട്ടലച്ചവ൯. 

അതിലല്ഭതമായ“ക്കണ്ടേന് ഭൂപ, കര്ണ്ണനെറ വിക്രമം 14 

തേരു പോയിട്ടുമരി യെയാത്തേരാളി തടഞ്ഞതില്. 

നം ചിത്രപുംഖശിലീമുഖം -- കടയ്ക്കല് പലനിറത്തിലുള്ള തൂവലുകരം വെച്ചു 
കെട്ടിയ അമ്പു“. 
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ആ, നരശ്രേഷ്ഠനെപ്പോരില്ത്തേര് പോയപടി കണ്ടുടന് 15 
ടുരോ്യോധനന് നരപതേ, ദുര്മ്മുഖ൯തന്നൊടോതിനാന്: 

* “ഇതാ ദുര്മ്മുഖ, ഭീമന് തേര് കളഞ്ഞ നിലയായ വൃഷന് 16 

ആ മഹാരഥവീരന്നായി രഥം കൊണ്ടണന്റ്റെടോ.” " 
ടുര്യോധനന്െറ മൊഴി കേട്ടപ്പേോഠംബ”ഭാരത, ദുര്മ്മുഖന് 17 

വെമ്പിക്കര്ണ്ണന്നടുത്തെത്തിയവ്പെയ് രൂ ഭീമസേനനെ. 

സൂതപത്രന്നു തുണയായക്കണ്ട ദുര്മ്മുഖനേ രണേ 18 

കാററി ന്മകന് ഹൃഷ്ടനായീ കിറി നക്കിത്തുടചചുടന്. 
അപ്പ്യോഠംക്കര് ണ്ണനെയ ന്വെയതു തടുത്തിട്ട മഹീപതേ! 19 

ദു ര്മ്മുഖന്തന്ററ നേര്ക്കായി ത്തേരോടിച്ചിതു പാണ്ഡവന്. 

അക്ഷണം നൃപതേ, മൊട്ടുഴിഞ്ഞ നല്ലൊന്പര മ്പിനാല് 20 

ടഭീഥന്ദുര്മ്മുഖനെക്ഷിപ്രം കാലനൂര്ക്കു കയററിനാന്. 

ടു മ്മുഖന്ചത്തളവി ലാത്തേര്ത്തട്ടില്ത്തന്നെ സൂതജന്൯ 21 

കേറി ശ്ലോഭിച്ചു ദൂപതേ, കതിരോനെന്ന൨ ണ്ണമേ. 
മര്മ്മം കീറിച്ചോര ചാടി വീണ ദുര്മ്മുഖനെത്തദാ 23 

കണ്ടു കണ്ണീര് വാര്ത്തു കര്ണ്ണന് ചെന്നുകേറീല തെല്ലിട. 
മരിച്ചോരവനെച്ചുററി വലംവെച്ചിട്ട സുതജന് 23 

ചുടുന്ന നെടുവീര്പ്പിട്ടു ധീരന് മിണ്ടാതെ നിന്നുപോയ്. 

കട്ട്ച്ചിറകെഴും നാരാ ചങ്ങളാ ലാക്കില് മന്നവ! ൧4 
പതിന്നാലെയ്കതു കര് ണ്ണന്െറനേര്ക്കു മാരുതനന്ദനന്. 
പൊന്൯ന്കടക്കെട്ടൊടും മിന്നുമവ ചട്ട പിളര്ന്നുടന് 29 

പത്തുദിക്കും വിളക്കീടംവണ്ണമായിട്ട മന്നവ! 

കടിച്ചൂ കര്ണ്ണരുധിരം പരം പോര കടിപ്പവ 26 

കാലന്വിട്ട ചൊടിച്ചേല്ം സര്പ്പങ്ങഠംക്കൊപ്പമേ നൃപ! 
മന്നില് വീണു പിടഡ്കുമ്മട്ടേററം ശോഭിച്ചിരമ്പകഴം ക്് 

പാതി കേറിബിലം പുക്കു ചൊടിച്ചഹികഠം പോലവേ. 
ഏതിര്ത്തെയ്യാനായ.വനെക്കര്ബണ്ണനും പൊന്നണിഞ്ഞതായ28 
ഉഹ്ഗം മിന്നും പതിന്നാലു നാരാചംകൊണ്ടശങ്കിതം. 

കാററി മമകന്തന്്െറെറയിടംകൈ പിളര്ന്നാശ്ശൂരങ്ങളോ ക9 

മന്നില്ച്ചെന്നേററിതതൃഗ്രം ക്രഞ്ചപ്പക്ഷികഠം പോലവേ. 
നിലത്തു കേറുമാ നാരാചങ്ങാം ശോഭിച്ചിതേററവും 0 

അസുമിക്കുമ്പൊളര്ക്കന്െറ മിന്നും രശ്മികഠം പോലവേ. 
മര്മ്മം പിളര്ക്കും നാരാചം കൊണ്ടു കീറിയ മാരുതി 1 

റം ചോരയൊലിപ്പിച്ചു പര്വ്വതം ചോല പോലവേ. 
ആബ“ഭീമനാഞരു മുന്നമ്പകൊണ്ടടന് സുതപൃത്രനെ 32 
ഉനക്കി ലെയ്താനേഴുബാണം കൊണ്ടു സാരഥിയേയമേ. 
കട്ടന് ഭീമന്െറയുക്കേററു കുഴങ്ങീട്ട ധരാപതേ! പ 
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പായമശ്വങ്ങളാല് ണ്ടീ പേോരൊഴിച്ചും പുകഴ“ന്ന൨ന്. 

പൊന്നു കെട്ടിച്ച വില്പിട്ടാഞ്ഞലച്ചാബ്ഭീമസേനനും 
നി ന്നകെൌണ്ടാന് പോര്ക്കളത്തി ല്ക്കത്തും വഹി കണക്കിനേ 

135. ഭീമപരാക്രമം-- ദുര്മ്മര്ഷണാദിവധം 

മകന്െറ ദുഷ”കാലവൈഭവത്തെപ്പററി ധൃതരാഷ്ട്രര് സ൩ഞ്ജയനോട സങ്കടം 

പറയന്നു. ദുര്യോധനനല്പ. ധൃതരാഷ്ടരര്ത ന്നെയാണു” ഈവക നാശങ്ങഠംക്കെ 
ല്ലാം കാരണമെന്നു ൩ഞ്ജയന് മറുപടി പറയുന്നു. യുദ്ധത്തില് ദുര്യോധനമെറ 

അഞ്ചു സഹോദരന്മാര് -.ദുര്മ്മര്ഷണാദിക ഠം. കൊല്ലപ്പെടുന്നു . 

ധദൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ദൈവം മേലേ, മോശമത്രേഫലം കെട്ടൊരു പരുഷം, 

കിണഞ്ഞ കര്ണ്ണു൯ പടയില് ഭീമനെക്കയറാഞ്ഞതില്.  । 

കര്ണ്ണന് വെല്പാനദ്യമിപ്പ കണ്ണനോടൊത്ത പാര്ത്ഥരെ 

"'പാരില്ക്കര്ണ്ണുന്നു കിടയാം വീരനെക്കാണ്മതില്പ ഞാന്. "" 2 

എന്നു ദുര്യോധനന് ചൊല്പിക്കേട്ടിരിപ്പുണ്ട വീണ്ടുമേ 

“* കര്ണ്ണുനോ ശക്തിമാന് ശൂരൻ വില്ലാളി തളരാത്തവന് . "' ട് 
എന്നെന്നോടോതി നാന് സൂത, മുന്നം മന്ദന് സുയോധനന്. 

" “കര്ണ്ണന് തുണഷസ്ക്കൂള്ളെൊരെന്നോടേല്ലാനാകാ സുരര്ക്കുമേ. 4 

പിന്നെയെന്തോ പാണ്ഡവന്മാര് സത്വംകെട്ടല്പബുദ്ധികഠം? "” 
എന്നിട്ടുമായവന് തോററു വിഷം കെട്ടഹി പോലവേ. 9 
പോരില്ക്കര്ണ്ണുന് പാഞ്ഞതുകണ്ടെത്തു ചൊല്ലീ സുയോധനന്? 
കഷ്ടമേ! പോരില് വിരുതറെറാരു ദുരമ്മുഖനേകനെ 6 

ചാടിച്ചു തീയിലിയ്യാനെപ്പേോലെ മോഹമിയന്നവന്. 
ദ്രരണി ശല്യന് കൃപന് കര്ണ്ണുനിവരൊന്നിച്ചു കൂടിയയം 7 
ഭീമന്െറ നേരിട്ട നില്ലാന് പോരാ സഞ്ജയ, നിശ്ചയം. 
പതിനായിരമാനക്ത്തെൊത്തി വന്നുള്ളഗ്രശക്തിയയം 8 

വായയതേജസ്സി ന്റ്റെ ഘോരോത്സാഹവും കണ്ടറിഞ്ഞവര് 

എന്തേ കാലാന്തകയമ പ്രായനാം ക്രൂരകാരിയെ 9 
ചൊടിപ്പിച്ചു പോരില് വീര്യസംരം ഭബലവേദികഠം?* 
കര്ണ്ണന്മാത്രം മഹാബാഹു തന്െറ കൈയുക്കുകൊണ്ടവന് 10 

ഭീമനേ വകവെസ്ത്റാതെ യൃദ്ധംചെയ്തി തൂ സൂതജന്. 
ഇന്ദ്രന് ദൈത്ൃന്ദ്രനെപ്പോലെ പോരില്ക്കര്ണ്ണനെ വെന്നവന് 
ആപ്പാണ്ഡവന് പോരില്വെല്വാന് ശക്യനാവില്ലൊരാഠംക്കു 
താനേ ദ്രോണനെ ധദ്ദിച്ചോന് പടയിങ്കല്ക്കടന്നവന് [മേ. 

രം വര്രൃസംരംഭബലവേദികയം-ം (ഭീമ൦ന്റ) പരാക്രമം, കോപം. 

ശക്തി ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ അറിയാവുന്നവര്, 

23 
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ഭീമന് പാര്ത്ഥാന്വേഷിയാരുണഞ്ജേല്പാന് ജീവന് കൊതിപ്പവന്? 
ഭീമന്െറ മുന്പില് നില്പാനാരണ്ടു നോക്കുന്നു സഞ്ജയ! 18 

വ൨ള്കമേത്തും പാസവനെറ മുന്പില് ദൈത്യയന് കണക്കിനെ. 
മനുഷ്യന് കാല൯൬൪ പുക്കു തിരിച്ചി ങ്ങെത്തിയെന്നുരാം 14. 

ഭീമന്െറ നേരേ ചെന്നേററാല് തിരിച്ചെത്തി ല്ലൊരിക്കലും. 

തീയിലിയ്യാന്പാററമട്ടി ല്ച്ചാടിനാരല്പശക്തികഠം 15 

മൌാഡ്ൃത്താല് ക്രുദ്ധനാം ഭീധ൯തന്െറ നേര്ക്കേററിടുന്ന വര്. 

സഭയിങ്കല് ഭിമനെന്െറ മക്കളെക്കൊല ചെയുവാന് 16 

വാശിയോടും ചൊടിച്ചേറേറാതീലേ കൌരവര് കേഴക്കവേ? 
അതോര്ത്തും കര്ണ്ണനെപ്പോരില് മടക്കിയതു കണ്ടുമേ 117 
ദുശ്ശാസനന് തമ്പിമാരൊത്തടങ്ങീ ഭീമനില് ഭയാല്. 

വീണ്ടും സഭയില്വെച്ചിട്ട ചൊല്പീലേ പണ്ടു സഞ്ജയ! 18 

കര്ണ്ണന് ദുശ്ശാസനന് ഞാനും ജയിക്കും പാണ്ഡുപുത്രരെ? 

എന്നവന് കര്ണ്ണുനെബ ഭീമന് പോരില്ത്തേര്പോക്കി വന്ന 

കൃഷ്ണ പ്ര ത്യാഖ്യാനമോരത്തും തപിക്കുന്നുണ്ടു സഞ്ജയ! [തില് 
സന്നദ്ധരാം സോദരരെബ'”ഭീമന് കൊന്നതു കാണ്കയാല് 20 

തന്റെറ കുററത്തി ലൊട്ടേറെത്തപിപ്പ നതൂനമെന്മകന്. 

ജീവന് കൊതിക്കുമാരുണ്ടാപ്പാണ്ഡുപുത്രനൊടേല്ലവാന്? 21 
ഭീമായയധന് കാലനൊക്കും ക്രുദ്ധനാം ഭീമനോടഹോ! 
ബഡവാമുഖമുയംപ്പെട്ടമൌൊഴി ഞ്ഞെന്നായ”൨രാം നരന് 22 

ഭീമന്െറ നേര്ക്കേറെറാരുവനൊഴിയില്ലെന്നു കാണ്മു ഞാന്, 

പാര്ത്ഥന് പാഞ്ചാലരെന്നല്പ കര്ണ്ണനും യയുയധാനനും 2൫ 
പോരില്ച്ചചൊടിച്ചോര് കരുതാ ജീവനെക്കാത്തുകൊള്ളവാന്; 
അയ്യോ കഷ്ടം! സൂത, കെട്ടിതെന്മക്കഠംക്കുള്ള ജീവിതം. 4 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ജനക്ഷയത്തി ലങ്ങേവം മാഴകീടുന്നുണ്ടു കാരവ! 

അണ്ടാണീ ശോകനാശത്തിന് കാരണം തര്ക്കമില്ലിതില്. 25 

താന് മഹാവൈരമുണ്ടാക്കി മക്കഠംചൊല്ലടി നിന്നു നീ 

ചൊന്നതേല്ലീല ചാവുന്നോന് പത്ഥ്യഷധി കണക്കിനെ. 26 

ഭഹിക്കാത്താക്കാളകൂടം താന് കുടിച്ചിട്ടു മന്നവ! 
അതിന്െറ ഫലമൊട്ടുക്കിന്നേററുകൊഠംക നരോത്തമ! 7 

യഥാശക്തി പൊരും യോധന്മാമെഗ്റര്ഹിക്കയല്ഖി നീ? 

&വാനോടതില് വര്ണ്ണ്ണിക്കാം യുദ്ധമുണ്ടായവണ്ണമേ. 28 

തിന്മക്കഠം കര്ണ്ണനെബ്ഭീമന് മടക്കിയതു കണ്ടുടന് 

പൊറുക്കാതായി വില്പന്മാരൈവര് സേവദരര് മിരിഷ! 9 

ടുരമരഷണന്൯ ദുസ്സഹനാദ്ദുര്മ്മദന് ദുര്ദ്ധരന് ജഃയ൯ 

ചി തൃസന്നാഹരായ്കാണ്ഡുപുത്രനോടേററിതായ വര്. റ് ധാ 
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മഹാഠഭജന് ഭീമനെയായവര് ചുററും വളഞ്ഞുടന് 
ഇയ്യാമ്പാററകളാല്പ്പേോലെ ദിക്കു മൂടി ശരങ്ങളാല്. ച) 

ദേവരൂപര് കുമാരന്മാരവര് വന്നെത്തുമപ്പ്യൊഴേ 

ഏററുവാങ്ങീ സംഗരത്തി ല്പ്പുഞ്ചി രിക്കൊണ്ടു മാരുതി. ൫2 

ഭീമന്െറ മുന്പിലായ നിന്െറ മക്കളെപ്പാര്ത്തു കണ്ടുടന് 

മഹാബലന് ഭീമനോട് പാഞ്ഞേററൂ സൂതനന്ദനന്. 3 
പൊന്കടക്കെട്ടുമായ ച്ചാണഷ്ക്കിട്ട കൂരമ്പ രൂുകുവോ൯ 

അവനോടേററു നിന്മക്കഠം തടയ്യന്നോരു മാരുതി. 34 

കുരുക്കഠം കര്ണ്ണുനെപ്പററിച്ചുററുമായ”ച്ചേര്ന്നുനിന്നവ൪ 

തൂകിനാര് ഭീമനില്പ്പാരം മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളെ. 5 

സൂതനശ്വങ്ങള തൃഗ്രവില്ലമുള്ള നരമേന്ദ്രരെ 

ഇരുപത്തഞ്ചമ്പു വിട്ട കാലനൂര്ക്കേററി മാരുതി. 836 

സൂര.ന്മാരെറത്തു തേര് വിട്ട ചത്തു വിീണീടിനഠരവര് 

കാറേററെറാടിഞ്ഞിട്ട പുത്തുനില്ലം വ്ൃക്ഷങ്ങഠം പോലവേ. 37 

അതൊരല്ഭതമഠറയക്കണ്ടേന് ഭീമ സേനന്െറ വിക്രമം 
അവ്വെയ്ക്ു കര്ണ്ണനേ നിരത്തി നിന്മക്കളെ വധിച്ചതില്. 838 
ചുററും കൂരമ്പെയ്ക്ക ഭീമന് തടുത്തീടുമ്പൊളായവന് 
സൂ പുത്രന് മഹാരാജ, നോക്കിനാന് ഭീമസേനനെ. 39 

ഭീമസേനന് വാശിയോടും ചെടിച്ചരുണലോചനന് 
വില്പിട്ടുലച്ചിട്ട വീണ്ടം ക 2ല്പിതു കര്ണ്ണനി ല്. 30 

136. ഭീമയൃദ്ധം--ചിത്രോപചിത്രാദിവധം 

ഭീമകര്ണ്ണുയുദ്ധം (തുടര്ച്ച). കര്ണ്ണന് വീണ്ടം ഭീമനോടെതിര്ക്കുന്നു. ആ 

പത്തില്പ്പെട്ട കര്ണ്ണനെ സഹായിക്കാന് ദുര്യോധനന് സഹോദരന്മാരായ 
ചി ത്രോപചിത്രാദ കളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു. കാരവപക്ഷത്തേക്ക് ആ വീര 
ന്മാരും നഷ്ടപ്പെടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വീണ നിയുക്കുളെപ്പാരത്തു കണ്ടു കര്ണ്ണന് പ്രതാപവാൻ 
പാരം ക്രോധാവേശമാണ്ടു നിര്വ്വേദം പുണ്ട ജീവനില്. 1 
കുററം ചെയ്തവനെപ്പോലെ തന്നെയോര്ത്തിതു സൂതജന് 
താ൯ കാണ്കവെബ “ഭീമസേനന് നിന്മക്കളെ വധിച്ചതില്. 2 
ഭിമന് ചൊടിച്ചു കര്ണ്ണങ്കല്ക്കൂര്ത്തുമൂര്ത്ത ശരങ്ങളെ 
തറച്ചു കൂസല്കൂടാ൭ മ പണ്ടത്തെപ്പകയോര്ത്തവ൯. ദ 
പുഞ്ച രിക്കൊണ്ട രാധേയനഞ്ചമ്പെയഷ്ണിതു ഭീമനെ 

വീണ്ടുവെയ്ണാനെഴുപതു പൊന്നണിഞ്ഞ ശിതാശുൂഗം₹. 4 

% ശിതാശുഗം - മൂര്ച്ചയുള്ള അമ്പു“. 
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ആക്കര്ണ്ണനെയ്യ ബാണങ്ങഠം കൂട്ടാക്കാതെ വൃകോദരൻ 
ഏയ് രു രാധേയനേ ൬൨ മൊട്ടഴറുഞ്ഞ ശരങ്ങളാല്. ടി 

മര്മ്മംതോറും പിന്നെയഞ്ചു തീക്ഷ്ണബാണങ്ങളെയ്കുവന് 

ഭല്പത്താല്സ്സൂതപുത്രന്്റ വില്പറത്തിതു മാരിഷ! 6 

കര്ണ്ണന് വേറേ വാല്ലെടുത്തു ദഒഃഖമുഠംക്കൊണ്ടു ഭാരത! 
ചുററുമേ ഭീമനെബ്ബാണം വിട്ട മുടീടിനാനുടന്. റ് 

അവന്െറ സൂതനോടൊത്തശ്വങ്ങളെക്കൊന്നു ഭീമനും 

പൊട്ടിച്ചിരിച്ചാനുച്ചത്തില്ച്ചെയ്തതിന്നെതിര് ചെയ്തതില്. 8 

ഇവന്െറ വില്ലമ്പയച്ചു മുറിച്ചു ഭരതര്ഷഭന് 
പൊന്നുകെട്ടി ച്ലൊച്ചവാച്ചുള്ളാച്ചാപം വീണു മന്നവ! 9 

ഉടനാത്തേര് വിട്ടിറങ്ങി ക്കൊണ്ടു കര്ണ്ണന് മഹാരഥന് 
ഗദയേന്തിക്കോപി പോരില് വിട്ടു ഭീമന്റെ നേര്ക്കുടന്. 30 

ഉഈക്കില്പ്പാഞ്ഞെത്തിടു മൊരാഗ്ലദ കണ്ട വൃകോദരന് 
അമ്പെയ്തു നിര്ത്ത് നൃപതേ, സൈന്യമൊട്ടുക്കു കാണ്കവേ. 11 
പിന്നീടസംഖ്യം ബാണങ്ങളെയ്കുകൊണ്ടിതു പാണ്ഡവഡ 
സുതപുത്രവധത്തി ന്നായ” വെമ്പ। ക്കൊണ്ടു പരാക്രമി. 14 
ആശ്ശൂരങ്ങഠം ശരം തൂകിപ്പോരില്ക്കരണ്ണന് തടുത്തുട൯ 
ഭീമസേനറ്റെറ മെയ്'ച്ചട്ട പൊട്ടിച്ചിതു ശരങ്ങളാല്. 10 

ക്ഷുദ്രകം താനിരുപതുമഞ്ചും ദേഹത്തിലാഴ്ത്തിനാന് 
സൈന്യങ്ങളൊക്കയും കാണ്കെയതൊരല്ഭതമായിതേ. 14 
ഭീമനപ്പേഠടം നരപതേ, മൊട്ടുഴി ഞ്ഞെഠന്പതമ്പുകഠം 
കര്ണ്ണന്െറനേരെക്കോപിച്ചിട്ടാഞ്ഞയച്ചുിതു മാരിഷ! 15 
അലം ചട്ടയയമെന്നല്ല വലംകൈയ്യം പിളര്ന്നവ 
കൂരമ്പകഠം നിലത്തെത്തീ പുററില്പ്പാമ്പകഠം പോലവേ. 16 

ഭീമനെയ്യുന്ന ബാണങ്ങഠം കൊണ്ടു മുടീടുമായവന് 

ഭീമസേനനില്നിന്നിട്ട വീണ്ടം പിന്വാങ്ങിനാന് വൃഷന്. 17 
പദാതിയായ്സ്പ്ൂതപുത്രന് ഭിമാസ്ത്ൂച്ഛന്ന2 നായഹോ! 

പിന്തിരിഞ്ഞതു കണ്ടിട്ട ചൊന്നാന് മന്നന് സുയോധനന്: 18 
” “വെമ്പുവിന് കര്ണ്ണനുടയ തേര് ചൂഴെസ്സറ്ടജജരായുടന്. വ 

അണ്ണന് ചൊന്നല്ഭൂതമൊഴി കേട്ട നിന്മക്കഠം മന്നവ! 19 

ബാണങ്ങഠം തുകിക്കൊണ്ടേറൂ പാണ്ഡുപുത്രനൊടാഹവേ. 
ചിത്രോപചിത്രര് ചിത്രാക്ഷന് ചാരുചിത്രന് ശരാസനന് 420 
ചിത്രായയധന് ചിത്രവര്മ്മാവടരിത്ച്ചിത്രയോധികടം. 

അ വരെത്തുമ്പൊളടനേ ഭീമസേനന് മഹാരഥന് 7 
ഓരോരയ്പെയ്കു യുദ്ധത്തില് വീഴത്തിന്വന് നെറ മക്കളെ. 
കാറേററെറാടിഞ്ഞ വ്ൃക്ഷങ്ങഠം പോലെ വ് ണീടിനാരവര്. 22 

1 പദാതി കാലാം. 2 ഭീമാസ്രച്ഛന്നന്- ഭീമന്െറ അസ്ത്രു്ങളാല് മുട 

പെടവന, 
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മഹാരഥന്മാര് നിന്മക്കഠം ചത്തു കണ്ടിട്ട മന്നവ! 

കണ്ണീര് വാര്ത്തുംകൊണ്ട കര്ണ്ണ്നോര്ത്തു വിദുരവഠക്കുകഠം. 23 
ഒരുക്കം പുണ്ട വേറിട്ട തേരില്ക്കയറി വീണ്ടുമേ 

പോരില്പ്പാണ്ഡവനോടേററാന് ത്വരയോടും പരാക്രമി. 24 

പൊന്നു കെട്ടിച്ചു തേച്ചമ്പുനിര തങ്ങളിലെത്യവര് 

സുര്ൃയരശ”മികളേററുള്ള ൨ഘങ്ങളടെ മട്ടിലായ്. 25 
മിന്നിത്തിളങ്ങിടും മുപ്പത്താറു ഭല്പങ്ങളാലുടന് 

ചൊടിച്ചു സുതപുത്രനെറ ചട്ട പൊട്ടിച്ചു പാണ്ഡവന്. 26 

കൌത്തേയനെസ്സ്സുതജനും മൊട്ടുഴി ഞ്ഞന്പതമ്പുകഴം 

ഹേ ഭാരതര്ഷഭ, പരമധെയ്ത്ുകൊണ്ടാന് മഹാളജന്. 27 
ശോഭിച്ചിതമ്വേഥറു മുറിപ്പെട്ട ചോരയണിഞ്ഞഹോ! 

ചന്ദ്രാ ക്കമട്ടിലാ രക്തചന്ദനം പുശിയോരവര. 28 

ചോര ചാടും മെയ്യുമായിട്ടമ്പാല്ച്ചട്ട മുറിഞ്ഞചവര്. 

ഉറയൂരിയ സര്പ്പാഭര് വിളങ്ങീ കര്ണ്ണപാണ്ഡവര്. 29 
വാശി വാച്ചുള്ള പുലികഠം ദംഷ്ട്രകൊണ്ടെന്നവണ്ണമേ 

ശരവര്ഷം തൂകി വീരരൊപ്പം കാറുകഠം പോലവേ. 30 

കൊമ്പുകൊണ്ടൊപ്പമേ തമ്മില്ക്കൊമ്പന്മഠാര്മട്ടരിന്ദമര് 

അമ്പുകൊണ്ടുടല് കീറിക്കൊണ്ടന്പില് ശോഭിച്ചിതായവര്.31 

മുഴക്കിയമ്പ വര്ഷിച്ചു കളിച്ചിതവര് തങ്ങളില് 

തേരാലേ മണ്ഡലം ചുററി രേധരാളിവരാരമവര്. 32 

പയ്ക്കുടുക്കല്ച്ചീറിയേല്ലം കൂററന് മൂരികഠം പോലവേ 
വിക്രമിക്കും സിംഹമട്ടാ നരസി ംഫര് മഹാബലര്. 88 
തമ്മില് നോക്കിക്കണ്ടു വീണ്ടും ക്രോധത്താല്ക്കണ്ചുവന്നവര് 

പോരടിച്ചു മഹാവീര്ൃയര് ബലിശക്രര് കണക്കിനെ, 34 

അപ്പ്യോഠംബ “ഭീമന് മഹാബാഹു കൈകളാല് വില്ലലല്ലചവന് 

ഭീമന് വിലസി യുദ്ധത്തില് മ।ന്നല്ക്കാറു കണക്കിനെ 35 

വില്ലൊലിസ്പുനിത' ത്തോടും ശരധാരാംബു തുകുവോന് 
ആബാഭീമമേഘം ഭൂമീശ, മുടീ കര്ണ്ണാചലത്തിനെ. 36 
വില്പലചു വിടും ബാണസഹഫസ്രംകൊണ്ടു ഭാരത! 

പാണ്ഡവന് കര്ണ്ണണില്ത്തുകീ ഭീമന് ഭീമപരാക്രമന്. 317 

അവിടെക്കണ്ട നന്മക്കഠം ഭീമസേനന്െറ വിക്രമം 

കഴുച്ചിറകെഴുന്നമ്പാല്ക്കണ്ണര്നേ മുടി വിട്ടതില്. 30 

പോരില്പ്പേര്കേട്ട കര്ണ്ണന്നും പാര്ത്ഥന്നും സാത്ൃകിക്കുമേ 

ചക്രരക്ഷര്ക്കുമാനന്ദം കൂട്ടി പ്പോരിട്ടു കര്ണ്ണനായ് . 39 

വിദിതാത്മാവിടന്െറ വീര്യം വിക്രമം ധൈരൃമെന്നിവ 

കണ്ടു ബുദ്ധി ക്ഷയപ്പെട്ടകൊണ്ടാര് നിന്മക്കഠം മന്നവ! 40 

2 സ്പനിതം-- ഇടിമുഴക്കം. 2 കര്ണ്ണാചലം -- കര്ണ്ണനാകുന്ന പര്വ്വതം: 

3 വിദിതാത്മാവു“ --- പേരുകേട്ടവന്; ഭ1മന്, 



137. ഭിമയുദ്ധ.---ശത്ര.ഞ-ജയാദിവധം 

ഭീമനും കര്ണ്ണനും തമ്മിലുള്ള യൃദ്വം (തുടര്ച്ച). പതിവുപോലെ കര് 
ണ്ണന് ക്ഷീണിച്ചതു കണ്ട” ദുര്യോധനന്, ശത്രുഞ്ജയനു, വികര്ണ്ണന് മുതലായ 
ഏഴ സഹോദരന്മാരെ സഹായത്തിനായി പറഞ്ഞയ യ്ക്ൂന്നു. ഭീമന് അവരേയ്യം 

വധിക്കുന്നു. വിദ്രന് പറഞ്ഞതു കേട്ടിരുന്നുവെങ്കില് ഈ അനര്ത്ഥങ്ങളൊ 
ന്നും സം ഭവിക്കയില്ലായിരുന്നു എന്നു” സഞ്ജയന് ധരൃതരാഷ്ട്രരോടു പറയുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

രാധേയന് ഭീ മസേനന്െറ ചെറുഞാണൊലി കേട്ടുട൯ 

പൊറുക്കാതായ“ മത്തദന്തിയെതിര്ദന്തിദ്ധവനിപ്പടി. 1 

ഭീമന്െറ മുന്പില് നിന്നിട്ടു മുഹൂര്ത്തം മാറിനിന്നവന് 

നോക്കിക്കണ്ടു ഭീമസേനന് കൊന്നിട്ടാ നിന് കുമാരരെ. ക് 

അവരെക്കങണ്ടുള്ള കെട്ടു ദുഃഖമുഠംക്കൊണ്ടവന് നൃപ! 

പുടുന്ന നെടുവീ ര്പ്പിട്ടു വീണ്ടും ചെന്നേററു ഭീമനായ. ൫ 

കര്ണ്ണന് ക്രോധാല്ത്തുടുങ്കണ്ണ൯ പാമ്പ' നെപ്പേോലെ ചീററിയ്ും 

രശ്മി തൂകും സൂര്യനെടപ്പാലമ്പു തൂകി വിളങ്ങിനാന്. 4 

കര്ണ്ണൂനെയ്യും സൂര്ൃയരശമിക്കൊക്കുന്ന വിശിഖങ്ങളാല് 
ഭരതര്ഷഭ, താനേററം മൂടപ്പെട്ടു വൃ കോദരന്. ൭ 

കര്ണ്ണനെയ്യം മയില്പ്പീലിവെച്ച ചിത്രശരോല്ക്കരം 
മരത്തില്പ്പക്ഷികഠം കണക്കേറീ ഭീമനില് മുററുമേ. 6 

കര്ണ്ണനെയുന്ന ബാണങ്ങളങ്ങുമിങ്ങും പതിപ്പവ 

വിലസീ സ്വര്ണ്ണപുംഖങ്ങളരയന്നനിരപ്പടി. 7 

ഉപസകരം ക്രെടി കുട കൊടിക്കാലച്ചുതണ്ടിവ 

കക്കുന്ന മട്ടില്ക്കാണായീ കര്ണ്ണൂബാണങ്ങഠം മന്നവ! ൫ 

ആകാശം മൂടിയൂക്കോടും കഴുച്ചിറകു വെച്ചവ 

പൊന്കെട്ടെഴം ചിത്രശരനിരയെയ്യിതു സൂുതജ൯. 9 
അവനന്തകനെപ്പോലെ പാഞ്ഞൊെത്തുമ്പോഴം വൃകോദരന് 
പ്രാണന് കളഞെതതിര്ത്തു കൊണ്ടൊന്പതമ്പെയ്തിതപ്പെൊഴേ. 

അസഹ്ൃയഭാമാക്കര്ണ്ണെറയുക്കും ഘോരശരങ്ങളും 
കണ്ടിട്ടു ചെററും കൂസീലാ വീര്യമേറുന്ന പാണ്ഡവന് 21 
കര്ണ്ണു൭ന്റ ശരജാലങ്ങളെയ്യറുത്തിട്ട പാണ്ഡവന് 
കര്ണ്ണന്റെ മേലിരുപതു കൂരമ്പെയ്കതിതു പിന്നെയും. 12 

കാന്തേയനെസ്സൃതപുത്രനമ്പാല് മൂടിയവണ്ണമേ 
പോരില്ക്കര്ണ്ണനെയും മൂടിക്കൊണ്ടാനാപ്പാണ്ഡുനന്നന്. 19 

യൂദ്ധത്തില്ബ'ഭ” മസേനന്്റെറ വിക്രമം കണ്ട ഭാരത! 
കകാണ്ടാടീ നിണ്െറയാഠംക്കാരും ഹൃഷ്ടരായ് ചാരണദഘവും.14 

ജൂപകേതു കൃപന് ദ്ൂരണി മദ്രരാജന് ജയദ്രഥന് 

യുധാമന്യത്തമാജാക്കഠം ശൈനേയന് കൃഷ്്ഫല്ഗുന൪ 15 



37.4 ജയ്ദ്രഥവധപര്വ്വം 

കുരുപാണ്ഡുപ്രവരരീ പ്പത്തു തേരാളിമാര് നപ 
വേഗത്തില് നന്നു നന്നെന്നു സിംഹനാദം മുഴക്കിനാര്. 16 

രോമാഞ്ചമഞ്ചുമാശുബ”'ദം വളര്ന്നീടടന്ന നേരമേ 

സത്വരം നിന്മക്കളോടു ചൊന്നാ൯ മന്ന സുയോധനന് 177 

രാജരാജാത്മജരൊടം വി ശേഷാതത്ത മ്പിമാരൊട്ടം: 

* ചെല്വിന് കര്ണ്ണാന്തി കം ഭീമാല്ക്കാക്കുവാന് ശുഭമായ “വ 

ഭീമനെയുന്ന ബാണങ്ങഠം കൊന്നേക്കാം സൃതപൃത്രനെ [രും. 

വില്പാളിവീരരേ, സുതപുത്രരക്ഷഷ്ണ്കു നോക്കുവിന്." 10 

ദുര്യോധനന് ചൊല്ലി വിട്ടോരേഴു തമ്പികഠം മാരിഷ! 
ഭീമണ്െറ നേര്ക്കു പഠാഞ്ഞെത്തിച്ചെൊടി ച്ചേററ വളഞ്ഞുതേ. 20 

അവര് കൌന്തേയനെച്ചെന്നു മുടി നാർ ശരവൃഷ്ടിയാല് 

മലയേ മഴകൊണ്ടിട്ടു മഴക്കാറുകഠം പോലഃവ, 41 

പീഡിപ്പിച്ചു ഭിമനെയാച്ചൊടിച്ചേഴു മഹറരഥര് 
ഗ്ര ഹങ്ങളേഴും പ്രളുയത്തിങ്കല്ച്ചന്ദ്രനെയാംവിധം. 22 

കാന്തേയതൂക്കെഴു. മട്ടില് കൈ മുറുക്കിപ്പ1ടിച്ചഹോ! 
രാജവേ, ദൂഡമാംവണ്ണം ചന്തമേന്തുന്ന കാര്മ്മുകം 23 

മനുഷ്യസാമ്യം കണ്ടിട്ടങ്ങേഴു ബാണം തൊടുത്തുട൯ 

അവരെപ്പാർത്തെയ്കണു വിട്ടിതര്ക്കനംശുക്കഠം പോലവേ. 24 
നി ന്മക്കഠംക്കുയിര് ദേഹത്തില്നിന്നു പോക്കും പ്രകാരമേ 
ഭീമസേനന് മഹാരാജ, പണ്ടത്തെപ്പകയോര്ത്തവ൯. ക 
ഭീമനെയ്യാസ്സറായകങ്ങഠം ഭാരതന്മാരെ മന്നവ! 
പിളര്ന്നാകാശത്തു ചെന സ്വര്ണ്ണുപുംഖങ്ങഠം തേച്ഛുവ. 46 
പൊന്നണിഞ്ഞ മപുകളവര്ക്കുള്ളഠംക്കാമ്പ പിളര്ന്നുടന് 
വാനില്ശ്ലോഴിച്ചു നൃപതേ, ഗരുഡന്മാര് കണക്കിനെ. കൂ 
പൊന്നണിഞ്ഞുള്ളവ പരം ചോര തേച്ച വിധത്തിലയേ* 
രാജേന്ദ്ര, നി ന്മക്കഠം ചോര കടിച്ചും കൊണ്ടുയര്ന്നവ.  ി 
അനമ്വേററു മര്മ്മം പൊട്ടീട്ട തേരില്നിന്നവര് വീണുപോയ് 
കുന്നില്നിന്നിട്ടാനയൊടിച്ചിട്ട വൃക്ഷങ്ങഠം പോലവേ. 9 

ശത്രുഞ്ജയന് ശത്രുസ ഹൻ ചിത്രന് ചിത്രായധന് ദ്ൂഡന് 
ചിത്രസേനന് വികര്ണ്ണന൯താനേഴുചേരി വര് വീണുപോയ്. 

കൊന്ന നിന് നന്ദനന്മാരെയൊക്കക്കാളം വൃകോദരൻ 
ഇഷ്ടന് വിക൪ണ്ണുനെപ്പററിയേററം ദുഃഖിച്ചു പാണ്ഡവന്. 91 

““ പോരില്ക്കൊല്ലവനെന്നായിശ്ശപഥം ചെയ്തുപോയി ഞാന് 

അതിനാല് നിനെ ഞാന് കൊന്ന വികര്ണ്ണാ, കാത്തു സത്യ 
ക്ഷാത്രധര്മ്മം വിചാരിച്ചു വീര, പോരിന്നു വന്നു നീ [വും 
വിശേഷിച്ചും മന്നവന്നും ഞങ്ങഠംക്കും ഹിതമോര്പ്പവന്൯; ൫33 

അന്യായമോ ന്യായമോയിതില്ലെന്നാല് മാഴ് കയില്ല ഞാന്." 



ഭ'ഖയയദ്ധം 

രാധേയന് കാണ്കെയവരെക്കൊന്നുര്വ്വീശ, മഹാദൃതി 
ഘോരസി ംഹാരവം വിട്ടുകൊണ്ടാനാപ്പ: ണ്ഡുനന്ദനന്. 

ആശ ശൂരൻ കൂട്ടമാശ്ശൂബ്ദം ധര്മ്മരാജന്നു ഭാരത! 

പോരി ലേററം തന്െറ ജയമുണര്ത്തിച്ച വിധത്തിലായ. 

വില്ലാളി ഭീമസേനന്െറയാ മഹാദ്ധ്വനി കേട്ടുടന് 

യൃദ്ധത്തി കല്ദ്ധര്മ്മജന്നു വളര് പ്രീതി യേററവും. 

ഹര്ഷം പൂണ്ടു മഹാരാജ, വാദൃയഘോഷങ്ങളാലുടന് 
ട്രാതാവിന് സി ംഹനാദത്തെയെതി രേററിതു പാണ്ഡവന്. 
ദ്രോണനോടേററു യുദ്ധത്തി ല്സ്സറര്വ്വശസ്റ്രധരോത്തമന് 

ഭീമന്െറ സൂചനം കൊണ്ട പാരം ഹര്ഷരിയന്നവന്. 
വീഴിച്ച നിന്മക്കഠം മുപ്പത്തൊന്നുപേരെദ്ധരാപതേ! 
ദുര്യോധനന് ചത്തുകണ്ടിട്ടോര്ത്തു വിദുരവാക്കിനെ. 
* ക്ഷത്താവു ചൊന്നൊരു ഹിതവാക്കിതാ വന്നിതി പ്പൊഴേ. 

എന്നു ചിന്തിച്ചു നൃൂപതിയൊന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നുപോയ 
ചൂതാട്ടത്തില് ദുഷ്ടബുദ്ധി നി ന്മകന് ചൊല്ലിയില്ലയോ?, 
കൃഷ്ണയ്യെസ്സഭയി ല്ക്കേററിജ്ജളന് കര്ണ്ണനൊടൊത്തവന് 
പാഞ്ചാലിയോടു സഭയില്ച്ചപൊല്പീലേ പരുഷം വൃഷ൯? 

പാണ്ഡവന്മാരുമങ്ങുന്നുമി രിക്കെദ്ധരണീപതേ! 
അങഞ്ങുന്നും കഴമവന്മാരുമേവരും കേഴാക്കെ മന്നവ! 

* “കൃഷ്ണേ! നശിച്ചൂ പാര്ത്ഥന്മാരെന്നും നരകമാണ്ടപേഥയ* 
വേറേ വരിക്കു പതിയെ ' 'യെന്നതിന് ഫലമൊത്തുതേ. 

നിനമക്കഠം പതി രെള്ളെന്നും മററും പരുഷവാക്കുകഠം 
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38 

99 

40 

4.1 

2 

48 

44 

കേഠംപ്പിച്ചീ ലേ യോഗ്യരാകും പാണ്ഡവന്മാര് ചൊടിക്കുവാന്? 
ആ ക്രോധത്തിയി നെബ്ഭീമന് പതിമ്മൂവാണ്ടടക്കിയോന് 

വിട്ട നിന്മക്കളെത്തീരെ മുടിക്കുന്നിതു കാരവന്. 

ക്ഷത്താ വേറെക്കരഞ്ഞിട്ടും നിങ്കല്ക്കണ്ടീല ശാന്തിയെ 
ഭാരതശ്രേപ്യാ, നീ മക്കളൊത്തേല്ലുക ഫലത്തിനെ. 
വൃദ്ധന് ധീരന് കാരൃതത്ത്വമറി ഞ്ഞരുളിടടം ഭവാന് 

സുഹൃജജനോക്തി കേട്ടീലാ ദൈവംതാനിഹ കാരണം. 

മാഴ”കിടേണ്ടാ നരവ്യാ।ഘ, പെരുംതെററു ഭവാനുതാ൯ 
മക്കഠം ചാകാരുളള മൂലമങ്ങുതാനെന്നു മന്മതം. 
ചത്തു വികര്ണ്ണനും ഭൂപ, വീര്യവാന് ചിത്രസേനനും 
നിന്മക്കളില് പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള മററും രഥീന്ദ്രരും 

കണ്ണി ന്്റെനേര്ക്കാരെ വേറേ കണ്ടു മാരുതനന്ദനന് 
ആ നിയന്മക്കളെ വേഗത്തിലവന് കൊ മഹാഭജ! 

നിന്മൂലം കണ്ട ഞാന് സൈന്യം നശിക്കുന്നതുമപ്പെംഴേ 
കരണ്ണനും പാണ്ഡുസുതനുമെയ്യും ഭൂരിശരങ്ങളാല്. 
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൭മു 
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ഭീമകര്ണ്ണുന്മാര് തമ്മിലുള്ള യൃദ്ധം തുടതന്നു. സമരത്തിന്െറ ഭയങ്കരത 

ദേവചാരണാദികളെ പ്പോലും അത് ഭഉതപരതന്ത്രരാക്കിത്തീര്ക്കുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ട്രന് പറഞ്ഞു 

പെരുത്ത പനയം സൂത, വിശേഷിച്ചെന്െറതന്നെയാം 
ദുഃഖിച്ചീടമെനിക്കിപ്പോളതു വന്നൊത്തു സഞ്ജയ! $ 

കഴിഞ്ഞതു കഴിഞ്ഞല്ലോ നമുക്കുള്ള മനോഗതം 
ഇനിയെന്താണു വേണ്ടന്നതു സഞ്ജയ, ചെയ്യുവന്. ക 

വീരക്ഷയം പരമിതെന് ദുര്ന്നയാല്പ്പെട്ടവണ്ണമേ 
ചൊല്ലിീക്കൊള്ളു, സ്വൈര്യമോടും ഞാനിരിപ്പുണ്ട സഞ്ജയ! $ 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണനും ഭീമനും ഭൂപ, പോരില് വിക്രമധാണ്ടവര് 

വര്ഷിക്കും കാര്കളെപ്പേലെ വര്ഷിച്ചൂ ബാണവൃഷ്ടി കഠം. & 

പൊന്കടക്കെട്ടമായത്തേച്ച ഭീമപ്പേരെഴുമമ്പകഠം 

ജീവന് പിളര്ന്നിടുംവണ്ണം കര്ണ്ണനില്ച്ചെന്നു കേറിതേ. 5 
കര്ണ്ണൂനെയ്യും വിഷം കൊണ്ട പാമ്പുകഠംക്കൊക്കുമമ്പുകഠം 

പോരില്ച്ചി ന്നീ ഭീമനിലും നൂറുമായിരവും ശരി. 6 
അവര് തൂകിച്ചുററുമെത്തുമമ്പുകൊണ്ടവനീപതേ! 

പടകഠംക്കു കടല്ക്കൊക്കും ക്ഷോഭമുണ്ടായിതേററവും. 7 

ഭീമനെയ്യുന്ന ബാണങ്ങഠം നിന് സൈന്യത്തെയരിന്ദമ! 
ഘോരസര്പ്പോഗ്രങ്ങഠം കൊന്നു ചമൂ'മദ്ധ്ൃത്തിലപ്പെൊഴേ. 8 
ചത്തുവീണാനയാളശ്വമിവകൊണ്ടവനീ പതേ! 
കാറേറററററ മരം കൊണ്ടാമ്മട്ടില്ച്ചിന്നീ ധരാതലം. ി 

ഭീമനെയ്കീടമമ്പേററു പോരില്ച്ചാകുമ്പൊളായവര് 
ഓടാപ്പേോയീ നിന് ഭടന്മാരിതെന്തെന്നും പറഞ്ഞുടന്. 319 
അക സിന്ധുസാവീരകാരവപ്പടയപ്പെൊഴേ 

ഈക്കേറിടും കര്ണ്ണപാണ്ഡുപുത്ൂബാണങ്ങളേല്ലയാല്. 11 

മിക്കതും തീര്ന്നു ശൂരന്മാരശ്വഹസ്തസി കഠം ചത്തുമേ 
ഭീമകര്ണ്ണുന്മാരെ വിട്ടു പഠഞ്ഞുപോയ പത്തു ദിക്കിലും. 314 
* * നമ്മെപ്പാര്ത്ഥന്നു വേണ്ടീട്ട മോഹിപ്പിക്കുന്നു ദേവകഠം 
കൊല്ലൂന്നൂ കര്ണ്ണൂഭീ മന്മാര് വിട്ട ബാണങ്ങാം നമ്മളെ.” 33 
എന്നും പറഞ്ഞെ പേടിച്ചു കുഴങ്ങീടിന നിന് ഭടര് 

അമ്പെത്തും ദിക്കു വിട്ടിട്ട നില്ലായീ പോരു കാണുവാന്. 34, 

ഒലിച്ചു പോരക്കളത്തിങക്കലപ്പോഠംച്ചോരപ്പെരുംപുഴ 

ശൂരര് ഹര്ഷിച്ചിടുംവണ്ണം ഭീരുക്കളഴലുംപടി. 35 

4 ചമും സേന. 



വിട്ടു ജയിക്കുയും തോല്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

ഭീമകരണ്ണയുദ്ധം 

ആനയാളശ്വമിവത൯ ചോര ചപാടിയൊലിച്ചുഹോ! 

ചത്തുവീ ണാനകുതി രയാഠംക്കുട്ടമിടതിങ്ങിയും, 
അനുകര്ഷം കൊടിക്കൂറയാനതേരശ്വഭൂഷകഠം 
ഉടഞ്ഞ തേര് കൂബരാക്ഷചക്രാദികളൊടിഞ്ഞുമേ, 
പൊന്നണിഞ്ഞു പെരുത്തൊച്ച മുഴങ്ങീടുന്ന വില്പുകം 
പൊന്കെട്ടടയ നാരാചവിശിഖങ്ങളസംഖ്യമേം, 
ഉറയൂരിയ പാമ്പൊത്ത കര്ണ്ണപാണ്ഡവരെയ്യവ 
പ്രാസതോമരസംഘങ്ങഠം വാള വെണ്ടഴുവങ്ങനെ, 
പൊന്നു കെട്ടിച്ച ഗദകഠം മുസലം പട്ടസങ്ങളം 
പല മട്ടുള്ള വജ്ൂങ്ങഠം വേല് പിന്നെപ്പരിഘങ്ങളം 
നാനാ ശതഘ്നി കള മായ ശ്ലോഭിച്ചു ഭൂമി ഭാരത! 

പൊന്നും തോഠംവള ഹാരങ്ങഠം കുണ്ഡലങ്ങഠം കിരീടവും 

വളയം ചിന്നിയവൃവണ്ണം മോതിരങ്ങളമങ്ങനേ 

ചൂഡാമണി തലപ്പാവും പൊന്കോലപ്പും പിന്നെ മാരിഷ! 

ചട്ടയും കൈയുറകളം കണ്ണാഭരണവും പരം 

വ്ര്ര്വും കുടയും ചിന്നിക്കിടക്കും ചാമരങ്ങളം 

അമ്പേററററാനയാളശ്വങ്ങളം ചോരയൊലിച്ചഹോ! 
പല മട്ടില്ച്ചിന്നി മിന്നീ മന്നിതേററമതാതിടം 
വീണു മിന്നി പ്രകാശിച്ചു ഗ്രഹം ചിന്നിയ വാന്പടി. 
അചിന്ത്ൃയമല്ഭതമവര് ചെയ്ത യൃദ്ധമമാനുഷം 
കണ്ടു ചാരണസിദ്ധന്മാര് പൂണ്ട വിസുയമേററവും. 

കാട്ടില്ക്കാറെറാത്ത തീയിന്െറ കയററംപോലെയാഹവേ 
ഭീമനോടൊത്ത കര്ണ്ണന്െറ കയററം ഘോരമായിതേ. 
രകാടി വീഞുള്ള തേരൊത്തും ഗജാശ്വനരര് ചത്തുമേ 

രണ്ടാനകഠം കലക്കിടടം തണ്ടാരിനപൊയ്ക പോലവേ. 

കാറിന്നിര കണക്കായിത്തീ ന നിന് പട മന്നവ! 

കര്ണ്ണഭീമന്മാരുടയ വിമദ്ദടം പോരിലുഗ്രമായ. 

39. ഭിമകണ്ണയുദ്ധം 
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ഭീമനും കര്ണ്ണനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം (തുടര്ച്ച). ഇരുകൂട്ടരും ഇടവിട്ടിട 
ഒരിക്കല് തോററ ഭീമനെ കര്. 

ഇന കണക്കററ പരിഹസിക്കുന്നു. ഭീമന് ശക്തി വീണ്ടെടുത്തു” കര്ണ്ണനേം 
ഭട്തിര്ക്കുന്ന. സഹായത്തിന് അര്ജ്ജുനനുമെത്തുന്നു. അര്ജ്ജുനനെറ 

ബ്ൂകളേററു ഭേഹം മുറിഞ്ഞു കര്ണ്ണനും അശ്വത്ഥാമാവും 
ന്നും പലായനം ചെയ്യുന്നു. 

മ്ഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെക്കര്ണ്ണന് മഹാരാജ, മൂന്നമ്പെയ്കിട്ട ഭീമനെ 

വര്ഷിച്ചൂ പലമട്ടേററം വിചിത്രശരവൃഷ്ടിയാല്. 

അ 

പോര്ക്കളത്തില് നി 



378 ജയ്ദ്രഥവധപര്വ്വം 

സൂതപുത്രന്െറയെയ് ത്തേററാരോ മഹാബഹ്േ പാണ്ഡവന് 
നടടങ്ങീലാ ഭീമസേനന് പിളര്ക്കും മല പേംലവേ. ള്് 

കര്ണ്ണത്തില്ക്കര്ണ്ണനെയവന് കൂര്ത്തുമൂര്ത്തുള്ള കര്ണ്ണിയാല് 
ഈക്കിട്ടെയ്കിതു യുദ്ധത്തില്ക്കൈവേഗം കൊണ്ടു മാരിഷ! 
ഭംഗിയേറുന്ന കര്ണ്ണന്്െറ കുണ്ഡലം മന്നില് വീഴ”ത്തിനാന് 
മിന്നും നക്ഷത്രമാകാശാല് വീഴുന്ന പടി പൊന്മയം. ക്ട 

സ്തനാന്തരത്തില് വേറിട്ട ഭല്പത്താല്സ്സ്റുതപുത്രനെ 

ചിരിച്ചു പകൊണ്ടെയ്കു കൊണ്ടാന് ചൊടിച്ചോരു വൃകോദരന്. 5 
അവനെറ നേര്ക്കു പിന്നേഷയം നാരാചം പത്തു ഭാരത! 

ഉറയയരിയ പാമ്പിന്നൊത്തവയെയ് രൂ മഹാളജന്. 6 

അവയാസ്സ്റുതപുത്രന്െറ നെററി കീറീട്ട ഭാരത! 

അവനെമയ്തവ പോയഭക്കറീ പുററി ല്പ്പാന്പകഠം പോലവേ. 7 
നെററിക്കേറേറാരു ബാണങ്ങഠംകൊണ്ടു ശോഭിച്ചു സുതജന് 
പണ്ടു നീലോല്ലലമലര്മാല ചാര്ത്തിയവണ്ണമേ. 

കര്ണ്ണനൂക്കേറിടും പാണ്ഡുപുത്രനാഞ്ഞെഴ്കതേററവന് 

യാ 

തേരി ന്െറ കൂബരം പററിപ്പിടിച്ചക്ഷിയടചുപോയ. 9 
മുഹൂര്ത്തത്താല്ബ്ബദോധമാണ്ടു വീണ്ടും കര്ണ്ണന് പരന്തപന് 
മേലൊക്കെച്ചോരയാറാടിപ്പാരം ക്രോധമെടുത്തുമേ. 30 

ദൂഡധന്വാവാര്ത്തി ചേര്ത്ത കര്ണ്ണന് പോരില്ച്ചെടിച്ചപന് 
ഉക്കെടുത്താന് പെരുത്തുക്കന് ഭീമത്തേരിന്നു നേര്ക്കുടന്. 13 
കര്ണ്ണന് കഴുച്ചിറകെഴും നൂറമ്പങ്ങോട്ട മന്നവ! 
അമര്ഷി ബലവാന് ക്രുദ്ധനെയ്കുകൊണ്ടിതു ഭാരത! മു 

അപ്പ്യോയംച്ചൊരിഞ്ഞി തതൃഗ്രശരവരഷങ്ങടം പാണ്ഡവന് 
അവന്െറ വീര്യം യുദ്ധത്തില് വകവെയ്തുഠതെകണ്ടുതാന്. 1) 

കര്ണ്ണന് പാണ്ഡവനെപ്പിന്നെയൊന്പതസമ്പുകഠം മന്നവ! 

ക്രുദ്ധന് മാറത്തെയ്ത്കു പടുക്രുദ്ധനെത്താന് പരന്തപ! 14 

ആ നരവ്യാ।ഘര് ദംഷ്ടരോഗ്രവ്യാ।ഘങ്ങഠംപടി യേററവര് 
തമ്മില് വര്ഷിച്ചി തൂ മഴക്കാര്കളെപ്പോലെയാഹവേ. 1൭ 
തലശബ്ദങ്ങളെക്കൊണ്ടും പേടിപ്പിച്ചു പരസ്ററരം 
നാനാശരാഘം കൊണ്ടിട്ടും പോരി ല്പ്പേടിപ്പെടുത്തിനാര്, 16 

പോരില്ത്തമ്മില്ച്ചൊടിച്ചുള്ളോര് ചെയ്തതി ന്നെതിര്ചെയ്വ 
പിന്നെബ'ഭീമന് മഹാബാഹു സൂതപുത്രന്െറ ഭാരത! [വര 
വില് കത്തിയന്പെയ്യറുത്തിട്ടലറീ ശത്രുമര്ദ്ദനന് 
മുറിഞ്ഞൊരാ വില് വെടിഞ്ഞു സുതപുത്രന് മഹാരഥന് 38 

ഉക്കോടും ഭാരമേല്ലുന്ന വില്ല വേറിട്ടെടുത്തുതേ. 
കണ്ടവന് കുരുസദവീരസിന്ധുവീരജനക്ഷയം 19 
ചട്ട ശ്്്ം കൊടിയയമായ് വീണ ചിന്നിയമര്ന്നുമേ. 



ഭീമകര്ണ്ണയുദ്ധം 

ആന തേരാളശവജാലം ചത്തതും കണ്ട ചുററുമേ 
സൂതപൃത്രന്നു സംരംഭംകൊണ്ട ദീപിട്ച്ചിതാകൃതി . 

പൊന്നണിഞ്ഞ പെരും വില്പിട്ടൊന്നുലച്ചുടനായവന് 

രാധേയന് ഘോരനോട്ടത്താല് ഭീമനേ നോക്കി മന്നവ! 

പരം ചൊടിച്ചമ്പു തൂകം സൂതപുത്രന് വിളങ്ങിനാന് 

ഉച്ചയ്യുംശക്കഠം തൂകീടും ശരത്സുര്ൃയന് കണക്കിനെ. 

അംശുക്കഠം വിരിയും സുര്യമൂര്ത്തി പോലെ ധരാപത്തേ! 

കാണായിതമ്പ ചിതറും കണ്ണരുപം ഭയങ്കരം. 

കെരണ്ടാലങ്ങെടപ്പോതും തൊടുപ്പോതും ശരങ്ങളെ 

വലി പ്പോതും വിടടമ്പോതും പോരില്ക്കാണ്മ" ലൊരന്തരം. 

ചുററിക്കും കൊള്ളി പോലുഗ്രം വട്ടത്തില്ത്തന്നെയായുധം 

ഇടവും വലവും കര്ണ്ണനെയ കെക്കാണായി മന്നവ! 

പൊന്കടക്കെട്ടുമായ ക്കൂര്ത്തു കരണ്ണനെയ്യീടടമമ്പകഠം 

ദിക്കെങ്ങുമര്ക്കപ്രഭകഠം മറച്ചിതു മഹീപതേ 
ഉടനേ പൊന്കടയുമായ” മൊട്ടഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളെ 
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വില്പില്നിന്നേന്തിടും കൂട്ടം വാനില്ക്കാണായ” പലേതരം. 

കര്ണ്ണന്െറ വില്പില്നി ന്നേററമുയര്ന്നുണ്ടായിതമ്പുകഴം 28 

ക്രഞ്ചങ്ങഠംപോലെ വരിയായ് ശോഭിച്ചു വാനില് മന്നവ! 
കഴുച്ചിറകുമായ "ച്ചാണയഷ്ക്റിടഹോ! പൊന്നണിഞ്ഞവ 
ഈക്കേറുമുഗ്രബാണങ്ങളെയ്കാനധി രഥാത്മജന് 
വില്പന്െറയയക്കാലിളകിപ്പൊന്നണി ഞ്ഞീടുമായവ. 

ഇടകൂടാതെ ഭീമന്െറ തേരിന് നേര്ക്കെത്തി മന്നവ! 
പൊന്നണി ഞ്ഞവയാകാശത്തങ്ങ മിന്നിയസംഖ്യമേ. 
ഇയ്യാമ്പാററക്കൂട്ടമട്ടില്ക്കര്ണ്ണനെയ്യീട്ടമമ്പുകടം 
ശോഭിച്ചു കര്ണ്ണചാപത്തില്നിന്നുയര്ന്നീടുമായവ 

നെടടനീ ളത്തി ലാകാശത്തൊററയഭമ്പന്നവണ്ണനേ. 
മലഡെജ്ജലദം വാരി ധാരയാലെന്നവണ്ണമേ 

ക്രൃദ്ധന് മൂടീ ടി നാന് കര്ണ്ണന് ഭീ മനെശ്ശുരവ്ൃഷ്ടിയാല്. 
അതില്ബഭാരത, ഭീമന്െറബലം വീര്യം പരാക്രമം 

വൃവസായവുമേ കണ്ടു നിന്മക്കഠം ഭടരൊത്തവര് 
ഇളകും കടല്പോലേന്തിവരുമാശ്ശരവൃഷ്യിയെ 
വകവെയ്തുാതെ കോപിച്ചു കരണ്ണനോടേററു ഭീമനും. 

ഭീരന്്െറ പൊന്നു കെട്ടിച്ച പെരുംവില്ല ധരാപതേ! 

വലി കയൊല് വൃത്തമൊത്തു ശക്രചാപം കണക്കിനെ; 
അതില്നി ന്നമ്പുയരന്നേന്തിയാക ശം നി റയംപടി. 

ഭീമനും പൊന്കടക്കെട്ടായ് മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 

5 ദീപിക്കംം.ഉടാജ്വലിക്ക. 
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34 



ച] ജയ്ദ്രഥവധപര്വ്വം 

വാനില്നിര്മ്മിച്ചൊരാ മാല മിന്നീ പൊന്മാല പോലവേ.38 

ശരജാലങ്ങളാകാശത്തുട൯ ഭാഗം തിരിഞ്ഞഹോ 

ഭീമനെയുന്ന ബാണങ്ങളേ ററമുട്ടിത്തകരന്നുപോയ്. 39 

കര്ണ്ണന്െറ ശരജാലത്താല് ഭീമന്േറയുമതേവിധം 
തീപ്പൊരി പ്പടിയയക്കോടേററതിനാലേററമാഹവേ. ക്ര 

സുവര്ണ്ണപുംഖജാലത്താല് മുടപ്പെട്ടിതു വാനിടം 

മെളിവീലപ്പെറളാദിത്യന് വീശുന്നീലൊരു കാററുമേ; 41 

വ്രോമം ശരങ്ങളാല് മൂടീട്ടറിയാതായി തൊന്നുമേ. 
പലമട്ടമ്പെയ്ക സൂതപൃത്രന് ഭീമനെ മൂടിയും 1) 

ആ മഹാത്മാവിന്െറ വീര്യം കൂട്ടാക്കാതേററു കേറിനാന്. 

അവിദ്ടെ്ശൂരജാലങ്ങളുവര് ശുകുമ്പൊഠം മാരിഷ! 43 

കലര്ന്നു തങ്ങളി ല്ക്കാററു പോലെ കാണായി തപ്പ്പൊഴേ. 

ആ നസി ംഹന്മാര്കളടെയന്യോനൃയശരഘര്ഷണാല് ടര് 

വ്്ോമത്തില് ഭരതശ്രേഷ്ട, പേട്ടെന്നുണ്ടായി തീയയമേ. 
കൊല്ലന് തേച്ചുള്ള നല്ക്കൂരമ്പുകളാക്കര്ണ്ണനങ്ങനേ 45 

പൊന്നു കെട്ടി ച്ചവ ചൊടിച്ചയച്ചു കൊലചെയ്യുവാന്൯. 
അവയോരോന്നു മുമ്മുന്നായ് വാനി ലന്വെയ്ക വീ ഴത്തിനാന്6 

ഭീമന് കര്ണ്ണനിലും മെച്ചം കാട്ടി നില്ലെന്നുമോതി നാന്. 
വീണ്ടും തൂകീടിനാനുഗ്രശരവര്ഷങ്ങഠം പാണ്ഡവന് 47 

അമര്ഷി ബലവാന് ക്രുദ്ധനെരിക്കും തീകണക്കിനെ. 
അവര്ക്കുണ്ടായ” കൈയയറകളടിച്ചടചടാരവം 438 

തലശബ'ദവുമുച്ചുത്തില്ഗ് ഘോരമാം സി ംഹനറദവും 

തേരുരുഠാംദ്ധവനിയും ഘോരച്ചെറുഞാണൊലിയ്യം പരം. ക്ര 
തമ്മില്ക്കൊല്വാ൯ മുതിരന്നോരു കര്ണ്ണഭീമപരാക്രമം 
കാണ്മാന് മോഹിക്കുന്ന യോധര് യുദ്ധവും നിര്ത്തി മന്നവ! 650 

ദേവര്ഷി സിദ്ധഗന്ധര്വ്വര നണ്ണനന്നെന്നു വാഴ”ത്തിനാര്; 
പുഷ“പവര്ഷങ്ങഠം വര്ഷിച്ചു വിദ്യാധരഗണങ്ങളം. 61 

ഉടന് ഭീമന് മഹാബാഹു സംരംഭി ദദഡവിക്രമന് 
അസ്്രങ്ങള്രഞ്ങഠംകൊണ്ടെ തടുത്തമ്പെയ്ക്ു കര്ണ്ണനെ. 7) 

കര്ണ്ണനും ഭി മബാണങ്ങഠം തടുത്തിട്ട ധഹാബല൯ 
പാമ്പിന്നൊക്കുന്ന നാരാചമൊന്പതെയ്തിതു സംഗരേ. ൭൭ 
അതുത്തോളം ബാണധെയ്കു ഭീമന് വാനില് മുറിച്ചുതേ 
കര്.ണ്ണനാരാചങ്ങളുടന് നില്ലനിങ്ലെന്നുമോതിനാന്. ൭൪. 

പിന്നെബ'ഭീമന് മഹാബാഹു ബാണമൊന്നന്തകോപമം 

വീരന് കര്ണ്ണന്്ററ നേര്ക്കെയ് തൂ യമദണ്ഡം കണക്കിനെ. 55 
രാധേയനായതെത്തുമ്പോഴച്ചിരിച്ചങ്ങു മുറിച്ചുതേ 

ഭൂപ, ഭീധന്ദെറയാബ്ദാണം മൂന്നമ്പാലേ പ്രതാപവാന്. 96 



ഭീരകര്ണ്ണയുദ്ധം ളോ 

ചപീന്നെയും വിട്ടിതതൃഗ്രശരവൃഷ്ടികഠം പാണ്ഡവന് 
പേടിയെന്നേ കര്ണ്ണനേററാനവനെയ്മസ്റ്മൊക്കയും. 7 

പൊരുതുന്നോരു ഭീമന്െറ കര്ണ്ണനങ്ങസ്ുമമയയാല് 
ആവനാഴികഠം വില് ഞാണും മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 58 

അശ്വയോ।ക്തം! രശ്മി 2 കളം കര്ണ്ണന് കോപിച്ചറ്ത്തുതേ 
അവന്െറയശ്വങ്ങളെയും കൊന്ഞ്ചമ്പെയ്ക്ു സൂതനെ. 59 

പിന്മാറീട്ട യുധാമന്യയ്തര് പുക്കാ൯ സൂതനും നൃപ! 
ചിരിച്ചുകൊണ്ട ഭീമന്െറ കോപി കാലാനലദൃതി 60 

ധ്വജം മറിച്ചു രാധേയന് കൊടിക്കൂറയെ വീഴാത്തിനാന്. 

വില്റേറാരാ മഹാബഡഹു പിടിച്ചു രഥശക്തിയെ 6 

അതു കര്ണ്ണനന്െറ തേര് നോക്കി നീട്ടിച്ചാട്ടീ ചൊടിച്ചുടന്. 
പൊന്ന ണിഞ്ഞുള്ളൊരാച്ചാട്ടി വിട്ട വേല് സൂതനന്ദനന് 62 

കൊള്ളി മീന്പോലെയെത്തുന്പവേ.ഠം പത്തമ്പെയ്കു നുറുക്കി നാന്. 
കര്ണ്ണന്െറ കൂരമ്പവേററിട്ട പത്തായ ററതു വീണുപോയ് 63 

മിത്രാര്ത്ഥമായ”സ്ത്ൂുതപത്രന് ചിത്രയോധകനെയ്യതില്. 

പൊന്നണിഞ്ഞുള്ള പരിച കൈക്കൊണ്ടിതു പൃഥാസുതന് 64 

വാളം, രണ്ടാലൊന്നുറച്ചു ചാകയോ തന് ജയി ക്കയോ. 

അവന്െറ മിന്നും പരിചയയടന് കര്ണ്ണന് നറുക്കിനാന് 65 

പെരുത്തുഗ്രശരം തൂകിച്ചിരി ചുംകൊണ്ടു ഭാരത! 

അവന് പരിച പോയ“ബ“ഭൂപ, തേരററുഠംക്രോധമാണ്ട൨ന് 66 
ഉഗ്രഖഠംഗം കര്ണ്ണരഥം നോക്കി വിട്ടീടിനാനുടന്, 

ആപ്പെരുംവാഠം കര്ണ്ണനുടെ വില്ലും ഞാണുമറുത്തഹോ 67 

ക്രുദ്ധസര്പ്പം പോലെ വാനില്നിന്നെത്തീ ന്നില് മന്നവഃ 

ഉടന് ചിരിച്ചാധിരഥി വേറേ കൈക്കൊണ്ട കാര്മ്മുകം 6൪ 

പോരില് ക്രൃദ്ധന് ശത്രുഹരം ഞാണുറച്ചുക്കിയ ന്നത്ധയ. 

അമ്പു രതുകീടിനാന് കര്ണ്ണന് കുന്തീപുത്രവധത്തി നായ് 69 

പൊന്൯കടക്കെട്ടമായ മൂര്ച്ചയുള്ളതൊട്ടേറെ മന്നവ! 

കര്ണ്ണനെയുന്ന ബാണങ്ങളേററിട്ടം ബലവാനവന് 70 
കര്ണ്ണന്നുള്ളം നടുങ്ങും മാറേററം വൈഹായസക്രമം3. 
യുദ്ധത്തില്ജ്ജയമിച്ചുി ക്കുമവ ന്റെ തൊഴില് കണ്ടുടന് വ 

ലയം പിടിച്ചു് രാധേയന് വഞ്ചിച്ചു ഭീമസേനനെ. 
അവന് നടുങ്ങി ത്തേര്ത്തട്ടി ലൊളിച്ചെന്നതു കണ്ടുടന് 74 
ധ്വജം പിടിച്ചൊടിച്ചിട്ട ഭീമന് നിന്നിതു ഭൂമിയില്. 

കുരുക്കളൊക്കെയവനെപ്പുജിച്ചു ചാരണാഘവും ദ 

1 അശ്വയോക് ത്രം - കുതിരയെ വണ്ടിയോട വലിച്ചുകെട്ടന്ന തോല്വററു* 
2 രശ്മി കടിഞ്ഞാണ്. 3 വൈഹായസക്രമം -ആകാശത്തിലേക്കുള്ള ചാ 
ട്ടം 4 ലയം പിടിക്കും. പതുങ്ങിക്കൂടുക. 
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ഗരുഡന് പാമ്പിനെപ്പോലെ രഥാല്ക്കര്ണ്ണഗ്രഹോദ്യമാല്. 

വിപ്പാറ തേരു പോയിട്ടും സ്വധ-മ്മം കാത്തു കൊണ്ടവന് ന്. 

ത൯ തേരു പിന്നിലാക്കീട്ട പോരിടാന്തന്നെ നില്ലയാം. 
രാ .ധയനതു പാഴാക്കീട്ടവനോടേററു പിനെയും 776 

വാശിയാല്പ്പോരിനായെത്തും പാണ്ഡുപുത്രനൊടപ്പൊഴേ. 

തമ്മില്ത്തിരക്കും ശക്തന്മാരവരേററു മഹാബലര് 76 

മഴക്ക റുദംളെ പ്പോലെ ഗര്ജ്ജിച്ചിട്ടം നരര്ഷഭര്. 

ക്രുദ്ധരാമാ നൃസി ംഹന്മാര്ക്കുണ്ടായീ സന്പ്പ ഠാരവും* നു് 

അമര്ഷാല്പ്പ്പൊരുതും ദേവദാന൨ ര്ക്കെന്നവണ്ണമേ. 

ശസ്രുങ്ങഠം തീര്ന്ന കാഭന്തേയന് കര്ണ്ണന് പാഠഞ്ഞററിടുമ്പൊഴേ 

ളം ത്ത കൊന്നു വീഴത്തീട്ട കണ്ടതില് 
തേരിന൯വഴ് മുടക്കാനായക്കേറിക്കൊ ണ്ടാന് നിരയുധന്. 79 

ആനക്കൂടത്തി ലെത്തീട്ട രഥദുര്ഗ്ഗാം ണഞ്ഞവന് 
പാണ്ഡവന് ജി വനെക്കാപ്പോനു പ്രഹരിച്ചില്ല കര്ണ്ണനെ. 80 

നില നോക്കാന് പാര്ത്ഥനെയ്ക്ു കൊന്ന മത്തഗജത്തിനെ 
പൊക്കിപ്പിടിച്ചു നില്ലായീ ഭീമന് പരപുഞ്ജയന് 81 

മഹാഷധിയെഴം ശൈലം ഹനൂമാനെന്നവണ്ണുമേ. 

ഇവന്െറയാക്കൊമ്പനെയമ്പവെയ്യറുത്തിതു കരണ്ണനും 82 

ആഗ്ഗൂജാംഗങ്ങളെക്കര്ണ്ണ൯നേര്ക്കെറിഞ്ഞി ത പാണ്ഡവന്. 
ചക്രമശ്വങ്ങളെന്നല്പ കണ്ടതെന്തെന്തു ഭൂമിയില് 83 

അതാതെടുത്തു കര്ണ്ണന്െറ നേര്ക്കെറിഞ്ഞിതു പാണ്ഡവന്; 
എറിഞ്ഞീടുമതൊക്കേയും കൂരമ്പെയ്ക്ു നുറുക്കിനാ൯. 84 

അപ്പ്പോഠംബ ഭീ മ൯ വജുൂമൊക്കുമുഗ്രമുഷ്ടി ചരുട്ടിയോന് 

കര്ണ്ണനെക്കൊള്ലുവാനുന്നീ; സൂരിച്ചരജ് ജൂനനെ ക്ഷണാല് 85 

കര്ണ്ണനെശ്ശുക്തനെന്നാലും കൊന്നീലാ പാണ്ഡുനന്ദനന് 

സവ്യസാചി കഴിച്ചോ ശ്ശുപഥം കാത്തുകൊണ്ടവന്. 96 

കുഴങ്ങും ഭീമനെപ്പിന്നെ വീണ്ടം കൂരമ്പു വിട്ടവ൯ 

വ്യാമോഹം പുണ്ട മട്ടാക്കി ത്തീ ത്മിതാസ്സൂുതനന്ദനന്; 817 
കൊന്നിലസ്്രം വിട്ടവനെക്കുന്തീ വാക്കോര്ത്തു കര്ണ്ണനും. 
കണ്ണന് വില്പിന്തുമ്പകൊണ്ടി€വനെച്ചെന്നു കുത്തിനാന്; 88 

വില്കൊണ്ട തൊടതില് ക്രുദ്ധന് പാമ്പിനെപ്പോലെ ചീറി 
അവന്െറയാ വില്ലൊടിച്ചു മുരദ്ധാവില്ത്തച്ചുകര്ണ്ണനെ.[യോന് 
ഭീമന് തച്ചപ്പൊഴേ ക്രോധംകൊണ്ട കണ്ണു ചുവന്നവന് 
കര്ണ്ണന് പരിഹസിച്ചീടുടം വണ്ണമിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: 90 

* * ഈശാന്താടിക്കാര, വിഡ്ഡി, ത തീന്പണ്ടീ,യെന്നു വീണ്ടുമേ 

അന സ്റൂജ്ഞാ, പോരിടേണ്ട ബാല, പോരിന്നു ഭീരുനീ, 91. 

”  ഭ സ്വമ്പഹാരം യുദ്ധം 
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പല ഭോജ്യങ്ങം ഭക്ഷ്യങ്ങഠം പേയവും പാണ്ഡുനന്ദന! 
ഉടള്ളടം ദുര്മ്മതേ, യോഗ്യന് നീ പോരിന്നല്ലൊരിക്കലും. 92 

പുഷ പമൂലഫലാഹാരന് വ്രതത്തില് നിയമത്തിലും 
ക്കവന് കാട്ടില് നീ ഭീമ, പോരിന്നു പടുവല്ലെടോ. 903 

മനിത്വമെ, ്ങെങ്ങു യുദ്ധം? കാട കേറു വൃകോദര! 

പോരാ പോരിന്നു നീയുണ്ണീ, കാട്ടില്പ്പാര്പ്പാന് നിനയ്ക്കു നീ. 
പചാചകന്മാര് ശമ്പളക്കാര ദാസമെന്നിവരേ ഗൃഹേ 

4.. 
4 

തിടടക്കിത്തല്ലുവാന്കൊള്ളാമഷ്ടി ക്കായ” നീ വൃകോദര! 95 

അല്ലെങ്കില് മുനിയായ് ഭീമ, ഫലം നേടുക ദുര്മ്മതേ! 

കാട കേറുക കൌന്തേയ, പോരിന്ന പടുവല്പ നീ. 96 

കെൌൊള്ളാം കായ് കനി തിന്നാനും പാന്ഥപുജഷ്ക്കുമങ്ങു നീ 

ശരസ്റ്റോദ്യോഗത്തില് നീ യോഗ്യനല്ലെന്പക്ഷം വൃകോദര!" "ന 

കാ മാരത്തില് നടന്നോരു വിപ്രകാരങ്ങഠം ഭൂപതേ! 

അതെല്ലറമിവനോടോതിക്കേടംപ്പിച്ചു രൂക്ഷമേറവും. ഉള 

അങ്ങ പററീടുമിവനെക്കുത്തീ വില്കൊണ്ട വീണ്ടുമേ. 

പ്രഹസിച്ചാബ”്ഭീമനോട വീണ്ടുമേ ചൊല്ലിനാൻ വൃഷന്: 99 

* “യദ്ധം ചെയ്യാം മറെറാരേടമെന്കൂട്ടരൊടെതിര്ക്കൊലാ 

എന്കൂട്ടരോടേല്ലിലിതുമിതിലപ്പുറവും വരും. 100 

കൃഷ്ണന്മാരുള്ളിടം ചെല്ലൂ നിന്നെ രക്ഷിക്കുമായവര് 

പോക പാര്ത്ഥ, ഗൃഹത്തേക്കോ ബാല, പോരെന്തിനാണു തേ?" 
അതി ദാരുണമാം കര്ണ്ണവചനം കേട്ട മാരുതി 

പ്രഹസിച്ചേവരും കേംകക്കെക്കര്ണ്ണനോടോതിയിങ്ങനെ: 102 
* “പലവട്ടം തോററുദുഷ്ട, പാഴിലെന്തീ വികത്ഥനം*? 
ജയാജയങ്ങളിന്ദ്രന്നു , പണ്ടുള്ളോ കണ്ടിരിപ്പതാം. 103 

എന്നോ മല്ലയുദ്ധം നീ ദുഷ'കുലോല്ഭവ, ചെയ്യെടോ 

മഹാശക്തന് കീചകനാം മഹാനെക്കൊന്നവണ്ണമേ 304 
നിമന്നക്കൊല്വന് മന്നവന്മാരേവരും കണ്ടുനില്ലവേ. ” " 
ഭീമന്െറ മതമുഠംക്കൊണ്ടു കര്ണ്ണന് ബുദ്ധി പെരുത്തവന് 105 

സര്വ്വധന്വികളം കാണ്കെസ്സ്റംഗരം വിട്ടടങ്ങി നാന് 
ഏവം തേര്പോക്കിയവനെക്കര്ണ്ണന് ഭര്ത്സിച്ച മന്നവ! 106 
വൃഷ്ണിസിംഹന്റൊയും ജിഷ്ണൃതന്െറയും മുന്പി ല്വെച്ചുതാന്. 
പരം ചാണയ്ക്കുവെച്ചമ്പുനിര ശാഖാമൂഗദ്ധവജന് 307 

കേശവന് ചൊല്കയാല് വിട്ടു സുതപുത്രന്െറ നേര്ക്കുടന്, 
പാര്ത്ഥന്കൈകൊൈയ്യ ഗാണ്ഡീ വോത്ഥപ്പൊന്നണിയനുകഠം 
ക്രഞ്ചത്തി ലരയന്നങ്ങഠം പോലെ ചെന്നേററ കര്ണ്ണനില് 108 
ഗറണ്ഡീ വംവിട്ടമ്പ പാമ്പുപോലേററവുമയച്ചതില് 

ൽ വികത്ഥനം ട ആത്മപ്രശംസ, 



884 ജയദ്രഥവവപര്വൃവം 

ഭീ മദ സനങ്കല് നിന്നിട്ട മാററീ കര്ണ്ണനെയര്ജ ജൂനന്. 109 
ഭീമ! വില്ല മുറിച്ചി ട്ടോ പാര്ത്ഥബാണങ്ങളേററവന് 

ഭര്ാംല്നിന്നു പിന്വാങ്ങി കര്ണ്ണന് വന് തേരുമായയടന്. 110 

ഭീമനും സാതൃകിയയടെ തേരേറീട്ട നരർഷഭ! 
പിന്തുടര്ന രമ്പിയാകും പാണ്ഡവന് സവ്ൃസാചിയെ. 111 

ഉടന് കര്ണ്ണനെ നോക്കീട്ട വെമ്പലോടുംധനഞ്ജയന്൯ 
രൂക്ഷാക്ഷന് വിട്ട നാരാചമന്തകന് മുത പോലവേ. 112 

പാമ്പിനെത്തേടിയാകാശത്തു ടേ ഗരുഡമാതിരി 

ഗാണ്ഡീവമുക്ത നാരാചം കര്ണ്ണന്നേര്ക്കെത്തി വെക്കമേ. 113 

ആ നാരാചത്തെയമ്പെയ്കു കണ്ടിച്ചു ദാരണിയപ്പ്െഴേ 
ധനഞ്ജയഭയാല്ക്കര്ണ്ണ൯.തന്നെക്കാപ്പാന൯ മഹാരഥന്. 114 

ദ്രണിയെ ക്രുദ്ധനായര്വ്വത്തി നാലവ്പെയ്യിതര്ജ ജൂനന് 
മഹാരാജ, പരം പോയീ ടേണ്ടാ നില്ലെന്നുമോതിനാന്. 115 
അപന് മഖത്തേഭനിരയ്യം രേരും തിങ്ങിയ സേനയില് 

ഉടന൯ കയറിനാന് ദ്രാണി ധനഞ്ജയശരാര്ത്തനായ്. 116 

പിന്നെപ്പോരില്പ്പെൊന്നണിഞ്ഞു കൂകും ചാപഗണങ്ങടെ 

ശബദം ഗാണ്ഡീവഘോഷത്താല്ത്താഴത്തീ കുന്തീസുതന് ബ 

ഏവം പോകും ദ്രണിയെത്താ൯ പിന്തുടര്ന്നു ധനഞ്ജയന് [ലി. 
ഒട്ടമൂരം ചെന്നു ബലിയസന്പെയ്ക ഭയമേകുവോന് 118 

നാരാചമെയ്മശ്വഗജനരദേഹം പിളര്ന്നവന് 
പാര്ത്ഥന് മയില്ലങ്കപത്രം തൂകിപ്പടയുടച്ചുതേ. 119 
ആനയാളശ്വമുടയോരാസ്റസ്സൈന്യം ഭരതര്ഷഭ! 

കിണത്ഞാിന്ദ്രറത്മജന് പാര്ത്ഥന് നശിപ്പിച്ചീടിനാനഹോ!120 

140. അലംബയഷവധം 

കര്ണ്ണുന്െറ അമ്പു കൊണ്ടു ക്ഷീണിച്ച ഭീമനെക്കണ്ടു” സാതൃകിയും സഹാ 

യത്തിനെത്തുന്നു. അലംബുഷന് സാത്യകിയെ എതിര്ക്കുന്നു. സാത്ൃകര് 
അലംബുഷനെ വധിച്ചു” അര്.ജജുന ന്െറ അടുത്തു ചെല്ലുന്നു. മൃശ്ശലാസനന൯ സാ 
തൃകിയോടെതി രിടുന്നു. സാതൃകി ദുശ്ശാസനന്െറ രഥാശ്വങ്ങളെ കൊല്ലു 

ന്നു. ഇതു കണ്ട കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനന്മാര് സന്തോഷിക്കുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

നാഠംതോറുമെന് ദീപ്തേജസ്സ്റണ്ട വീഴുന്നു സഞ്ജയ! 

എന് യോധര് പലരും ചത്തു കാലത്തിന് മാററമായ്വരാം. 4. 

ചെൊടിപുണ്ടര്ജ”ജൂുനന് കേറിയല്ലോ നമ്മുടെ സേനയില് 
ദൂരണി കര്ണ്ണന്മാര ഭരിക്കെ വാനോരും കയറാത്തതില്. ) 

അവരൂര്ജ്ജി തവീര്യന്മാര് വിക്രമം കൂട്ടി വിട്ടവ൯ 
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കൃഷ്ണഭീ മന്മാര്കളോടും ശൈനേയനൊടമൊത്തവന്. ി 

അതേമുതല്ല്യ തീ പോലെന് കരഠം വേവുന്നു സങ്കടം 

കാണേന് ഗ്രസിച്ച നിലയില് മന്നോരെസ്റസ്സൈന്ധവാന്വിതം.4 

ജയദ്ദഥന് കിരീടിക്കു പെരുത്തപ്രിയമാര്ന്നവന് 

കണ്ണിന്െറ നേരിട്ടാപ്പെട്ടാല് ജീവിച്ചീടന്നതെങ്ങനെ? 5 

ഈഹത്താല്ക്കണ്ടിടുന്നേന് ഞാനില്ലാ സഞ്ജയ, സൈന്ധവന് 

നടന്നപടിയാ യുദ്ധം ശരിയഠധയിട്ടരയ്കു നീ. 6 

ആന പൊയകയിലാം പോലെ സേനയിങ്കല്ത്തനിച്ചുതാന് 

പലപാടിട്ടിളക്കിത്തീര്ത്തലം ചൊടി യൊടേററവന് 7 

ആവവൃഷ്ണിസിംഹന് പാര്ത്നന്നുവേണ്ടിസ്സറന്നാഹമാണ്ടവന് 

ചെയ്ത യുദ്ധം നീ സമര്ത്ഥനല്പോ ചൊല്ലുക സഞ്ജയ! 8 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അതേവിധം സുതജനാര്ത്തി ചേര്ത്ത 

ഭീമന് നൃവീരന് നടകൊണ്ടിടുമ്പോഴരം 

നുവീരമദ്ധ്യത്തിലറിഞ്ഞു കണ്ടു 

ശിനിപ്രവീരന് തുണ ചെന്നു തേരാല്. 9 

വര്ഷത്തി ലാര്ക്കും ഘനമെന്നപോലെ 

വേനല്ലേത്തും ജ്വലിതാര്ക്കന് കണക്കേ 

ശത്രുക്കളേ ദ്ഡവില്ലാല് വധിച്ചു 

കമ്പിപ്പിച്ചു നിന്െറ പുത്രന്െറ സൈന്യം. 20 

വെള്ളിയ്ക്കൊക്കും വാജികളാലെ കേറി-- 

പ്പോരില്പ്പാരം വീരനാര്ത്തെത്തിടുമ്പോഴഠം 

തടുക്കാനായീല നിന് കൂട്ടരാരും 

കരുപ്രഭോ, മാധവമശ്രേപ്പ്/നെത്താ൯. 13 

അമര്ഷമാണ്ടോനൊഴിയാതെ.മിര്പ്പോന് 

വില്ലേന്തിയോന് പൊന്നണിച്ചട്ടയിട്ടോ൯ 

അലംബുഷന് സാതൃകിയോടെതിര്ത്തു 

തടുത്തിതാ മാധവനേ നരേന്ദ്രന്. 18 

അവര്ക്കുടന് ഭാരത, യുദ്ധമായീ 

പണ്ടാര്ക്കുമുണ്ടായിവരാത്തമട്ടില് 

പോരാണ്ടിടുന്നവരെക്കണ്ടുനി നൂ 

നിന് കൂടരും കൂടലര് കൂററുകാരും. 19 

പത്തമ്പെയ്താനി വനെത്താന് കടന്നേ- 

ററലംബുഷന് രാജവരന് ഹാത്താല്* 

വരുംമുന്പാബ്ബാണമെല്പാം മുറിച്ചു 

ശരങ്ങളെ യ്ലിട്ടു ശിനിപ്രവീരന്. 14 

പ 
൭. ഹഠത്താല് ബലാല്ക്കാരമായി, 
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ഉടന് പിന്നെച്ചെവപിയോളം വലിച്ചു 

സുപുംഖമായാത്തീയെതിര് മൂന്നു ബാണം 

എയ്യാനതോ ചട്ട പൊട്ടിച്ചു കേറി-- 

പ്പോയീതാനും സാത്ൃകിതന്െറ മെയില്. 

തീ പോലെരിഞ്ഞിയലന്നാശ്ശൂരങ്ങഠം 

കെ ണ്ടിട്ടടന് മെയ് പിളര്ന്നിട്ട പിന്നെ 

വെള്ളിയ്ക്കൊക്കും വാജികഠം നാലിനേയും 

നാലമ്പു കൊണ്ടാഹനിച്ചു ഹഠത്താല്. 

അമ്മദടുവന് പ്രഹരിച്ചോരു ശക്തന് 

ശൈനേയനോ ചക്രപാണി പ്രഭാവന് 

ഈക്കുള്ള നാലമ്പുകളെയ്ക്ു കൊന്നാ-- 

നലംബൃഷാശ്വങ്ങളെ നാലീനേയ്യം. 

പിന്നിട്ട സുതറ്െറ ശിരസ്സുറത്തു 

കാലാനലക്രൂരഭല്പത്തിനാലേ 

സകണ്ഡലം മുഴതിങ്കഠംപ്രകാശ- 

മവന്മുഖം മെയ്യില്ന്നെയ്മറുത്തു. 

ആ രാജപുത്രാത്മജസുനുവെക്കൊ-- 

ന്നാപ്പോരിലാ യദുവീരന് പ്രമാഥി 

പരം ചെന്നാനര്ജ'ജുന സന്നി ധിക്കായ് 

നരേന്ദ്ര, നിന് പടധെഖപ്പാക്കി വീരന്. 

ശത്രുപ്പടയ്ക്കിടയില്ക്കൂടിയേറി 
വൃഷ്ണി ശ്രേഷ്ഠന് ചെല്വതായ"ക്കണ്ടു വീണ്ടും 

മേഘങ്ങളെക്കാററുപോലമ്പ രൂകി-- 

ക്കുരുക്കൂട്ടപ്പട പായിച്ചുകൊണ്ടേ. 

വഹിച്ചിതായവനെച്ചേര്ന്നിണങ്ങും 

പാല് മുല്ല തിങ്കഠംദൃതി സൈന്ധവങ്ങഠം 

സുവര്ണ്ണജാലങ്ങളെഴും ഹയങ്ങഠം 

നസി ംഹനായാഠം നിരുപിച്ച ദിക്കില്. 
ഉടനു ഭവല്പ്പുത്രരുമൊത്തുചേര്ന്നു 

മററുള്ള നിന് യോധരുമേറെറതിര്ത്തു 

ദുശ്ശാസനന് നിന്മകനാജമീഡന് 

യോധോത്തന്ന്േ ഭാരത, മുന്പിലായി. 

ആ യോധര് ചുററും ചുഴലെപ്പടക്കാര 

ശൈനേയനെപ്പരമെയ് രൂ രണത്തില് 

ആസ്സാത്വതമ്രേ്പാനാക്കൂട്ടരേയും 

ബാണങ്ങളെയ്യേററു തടുത്തു വീരന്. 

ഉടന് തടുത്തായവരേ വിരോധി-- 

വിഘാതി തീയൊത്ത ശരങ്ങളാലേ 

15 

16 

37 

18 

19 

20 

21 

കുമു 
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സാത്ൃകൃര്ജ'ജൂനസന്ദര്ശനം 887 

ദുശ്ശാസനാശ്വങ്ങളെയമ്പു വി 

കൊന്നീടിനാന് സാതൃകിയാജമീഡ! 4 
പരം പാര്ത്താ വീരനെപ്പോരിലേററം 

ഹര്ഷം പൂണ്ടു ഹന്ത കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനന്മാ൪. 

141. സാതൃകൃയര്ജജുനസന്ദര്ശനം 

സാത്യകി ദുശ്ശാസനനെ എതിര്ക്കുന്നതു കണ്ടു” ത്രിഗര്ത്തന്മാർ സഹായ 

ര്തീനെത്തുന്നു, സാത്യകിയെ അകലെവെച്ചു കണ്ട കൃഷ്ണന് അര്ജ്ജുന നട 

ആ വിവരം പറയുന്നു. ധര്മ്മപൃത്രമര ഒററയ്ക്കു വിട്ട് സാതൃകി ഇങ്ങോട്ട വരു 

അകിര തനിക്കു വലിയ ഉല്ക്കണ്ണയയണ്ടെന്നു” അര്ജ്ജുനന് പറയുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വെമ്പേണ്ടും ദിക്കില് വെമ്പുന്നോന് ധനഞ്ജയജയോത്സുക൯ന് 

ദുശ്മാസനരഥം നോക്കീട്ടാ മഹാബാഫഹുവേല്ലവേ, | 

ത്രിഗര്ത്തവി ല്പാളിവ1രര് പൊന്നണിക്കൊടിയുള്ളവര് 
പടക്കടല് കടന്നേല്ലന്നവനെപ്പോയ” വളഞ്ഞുതേ. ക 
രഥവംശംകൊണ്ടവയനെച്ചുററുമമേററു വളഞ്ഞവര് 
ചൊരിഞ്ഞു ശരജാലങ്ങഠം ചൊടിച്ച പടുടധന്വി കഠം. 

വന് പോരില് വിലസും രാജപുത്രരേ വെന്നിതായവന് 

യ 

ഒററഷ്ക്കുന്പതു മാററാരെശ്ലൈനേയന് സത്യവിക്രധന്. കട 

തലഘോഷം മുഴക്കുന്നാബ”ഭാരതപ്പട പുക്കഹോ! 

വാഴം വേല് ഗകകള ള്ളാന്നതപ്പ വാംബു കണക്കിനെ, ളി 

അതി ലല്ഭതമായക്കണ്ടേന് പോരില്സ്സറാതൃകിചേഷ്ടിതം 
പടി ഞ്ഞാറവനെക്കണ്ടു കിഴക്കും. കണ്ടു ലാഘവാല്. ി 

വടക്കു തെക്കങ്ങു കീഴ മേല്ലും ചുററും വിദിക്കിലും 

പുററീ തുള്ളം പോലെ ശൂരന് നൂറു തേരുള്ള മാതിരി. വ് 

സി ംഹവിക്രാന്തഗതിയാമവനന്തന് ക്രിയ കണ്ടടന് 
ത്രിഗര്ത്തന്മാര് പിന് മിരിച്ചൂ സ്വജനം പാര്ത്തു തഘരായ'. 8 
അവനെശ'ശൂരസേനന്മാര് വളഞ്ഞു ശൂരര് വേറെയും, 
മത്തേഭത്തെത്തോട്ടിയാല്പ്പോലമ്പാല് നിര്ത്താന് മുതിര്ന്നവര് 

ആര്യാത്മാവവരായിട്ടുമിടഞ്ഞൂ തെല്ല സാത്ൃകി. 
പിന്നെക്കലി ംഗരോടേററി തചിന്ത്ൃയബലവിക്രമന്. 10 
ഒടുങ്ങാതുള്ള കാലി ംഗപ്പടയേയും കടന്നപന് 

പാര്ത്ഥന് ധനഞ്ജയനുടെയടുത്തെത്തീ മഹാഭജന്. 11 

വെള്ളത്തില് നീന്തിക്കയറിക്കരയെത്തിലവണ്ണുമേ 
ആ നരവ്യാ।ഘനെക്കണ്ടിട്ടാശ്വസിച്ചിതു സായ്ൃക്കി. 12 
അവന് വരുന്നതായക്കണ്ട കണ്ണന് ജിഷ്ണുവൊടോതിനഭന്. 



8388 ജയ്ദ്രഥവധപര്വ്വം 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു 

ഇതാ വരുന്നൂ ശൈനേയന്, പാര്ത്ഥാ നി൯ പിന്തുണപ്പവന്. 

ഇവന് ശിഷ്യന് നി നക്കിഷ്യസ്ഖി സത്ൃപരാക്രമന് 
യോധരെപ്പുല്പക്കിയെ:ക്ക ജജയിച്ചൂ പരുഷര്ഷഭന്. 143 
ഇവന് കുരുഭടര്ക്കുഗ്രമുപദ്രവമണച്ചുട൯ 
കിരീടീ, നിന് പ്രാണനേക്കാഠം പ്രിയനെത്തുന്നു സാതൃകി. 

ഇ൨ന് ദ്രോണനെയും ഭോജന് കൃതവര്മ്മാവിനേയുമേ 
അമ്പെയ്തു നിരസിച്ചെത്തുന്നുണ്ട ഫത് ഗുന, സാത്യകി. 16 
ധര്മ്മരാജപ്രിയം നോക്കി ക്കെന്നും യോധരില് മുഖ്യരെ 

ശൂരന് കൃതാസ്റ്രനി ്ങെത്തുന്നുണ്ട ഫല്ഗുന, സാത്യകി. 177 

പടയ്ക്കിടയ്ക്കു ദുസ്സദ്ധ്യകര്മ്മം ചെയ്ത മഹ:ബഥല൯ 
നിന്നെക്കാണ്മന്റേണ്ടിയെത്തുന്നണ്ട പ:ണ്ഡവ, സാതൃകി. 
ഒററത്തേരാല് ദ്രോണനാദി പല തേരാളി വീരരായ് 
പോരടിച്ചിട്ടിതാ പാര്ത്ഥ, വന്നെത്തുന്നുണ്ടു സാത്ൃകി. 39 

സ്വന്തം കൈയുക്കുകൊണ്ടിട്ട പെരുംപട പിളരന്നിതാ 
ധര്മ്മപുത്രന് ചൊല്ലി വിട്ടോനെത്തുനു പാര്ത്ഥ, സാത്യകി. 
കുരുക്കളി ല്ത്തന്െറ കിടമ്റ്കറൊരു യോധന് പെടാത്തവന് 
ഡൃുദ്ധദുര്മ്മദനെത്തുന്നുണ്ടി താ കൌന്തേയ, സാതൃകി . 24 

കുരുഴസൈന്യം പശുകലം സിംഹംപോലെ കടന്നവന് 
പെരുമ്പട മുടിച്ചെത്തുന്നുണ്ടിതാ പാര്ത്ഥ, സാത്യകി, 22 
ഇവന് തണ്ടാരൊത്ത രാജസഹസ്രവദനങ്ങളെ 
മന്നില്ച്ചിന്നീട്ടടന് പാര്ത്ഥ, വന്നെത്തുന്നുണ്ടു സാതൃകി. 28 

പോരില്സ്സ്റോദരരോടൊത്ത ദുര്യോധനനെ വെന്നവ൯ 
ജലസന്ധ നെയ്യും കൊന്നിട്ടുടനെത്തുന്നു സാത്യകി. 4. 

ചോരനീരൊഴുകിച്ചോരച്ചേറാംപുഴ ചമച്ചവന് 

കുരുക്കളെ പ്പുലുപോലെ ചിന്നിച്ചെത്തുന്നു സാത്യകി. 20 
പ്രഹര്ഷമെന്യേ കാന്തേയന് ചൊന്നാൻ കണ്ണുനൊടങ്ങുടന്. 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

എന്നിഷുമല്ലെന്നരി കിലി്കങെത്തുന്നതു സാത്യകി. 26 
ധര്മ്മരാജന്െറ കഥ ഞാനറിയയന്നി€: കേശവ! 

സാത്വതന് വിട്ടൊരവിടുന്നുഴണ്ടോ ജീവിപ്പതില്ലയോ? മറു 

മഹാബാഹോ, മന്നവനെക്കാത്തുകൊള്ളേണ്ടതാണിവന് 
അവിടുത്തേ വിട്ടിവനെന്തെന്നെക്കുഷ്ണ, തുണയ്യുവാന്? 48 

ദ്രോണര്ക്കായ് നൃപനേ വിട്ടു, കൊന്നില്ലാ സിന്ധുരാജനെ. 
പോരില്സ്സ്റാതൃയകിയോടേല്ലുന്നുണ്ട ഭൂരിശ്രവസ്സിതാ. 29 
ഭാരം പെരുത്തുണ്ടെനിക്കിങ്ങൊരുക്കം സിന്ധുരാജനില് 

അറിയേണം മന്നവനെക്കാക്കേണം ശിനിപുത്രനെ, 99) 



ഭൂരി ശ്രവസ്സി നെറ ബാഹുച്ഛേദനം 389 

കൊന്നിടേണം സൈനസ്ധവനെച്ചാഞ്ഞിീടന൬ ദിനേശനും 

ഇ പന്െറയശ്വങ്ങഠം തളര്ന്നിതു മാധവ, സുതനും. 31 

മ്മോന്തിനല്ലാ യുപകേതു തുണക്കാരുള്ളവന് ഹരേ! 
ക്ഷേമധാവില്പലിയി വന്നീസ്സറമാഗമമായതില്? 832 

കടല് നീന്തിക്കടന്നിട്ട ശൈനേയന് സത്യവിക്രമന് 
ഗോഷപദഃ ത്തില്ത്തളരുകില്പല്ലോ ഓജസ്വി സാത്യകി? 33 

കൃതാസ്ര്രനായ” മഹാത്മാവായീടമീക്കുരുപുംഗവന് 

ഭ്രരി ശ്രവസ്റ്റെതിര്ത്തേററാല് നേടില്ലേ സ്വസ്മി സാതൃകി? 
അതിക്രരമി താദ്ധര്മ്മരാജന് ച്ചെയ്തതു കേശവ! 
ദ്രോണനെപ്പേടികൂടാതെ വിട്ടല്പോ ശിനിപുത്രനെ. 30 
ആമിഷം ഖഗമാം ശയനം പോലെ ധര്മ്മനൃപഗ്രഹം 

നിത്യവും ദ്രോണര് നോക്കുന്ന? നൃപന് കുശലിയല്പയോ? 36 

142. ഭൂരിശ്രവസ്സിന്െറ ബാഹുച്ചേദനം 

സാതൃകിയും ഭൂരിശ്രവസ്തസം തമ്മിലുള്ള സംവാദം. തുടര്ന്നുള്ള യൃദ്ധം. ഭൂരീ 

ശ്രവസ്സ് സാതൃകീയെ കീഴടക്കി തല വെട്ടാനൊരുങ്ങുന്നു. കൃഷ്ണ്നാല് പ്രേരി 

അധായ അര്ജ്ജുനന് ഭൂരി ശ്രവസ്സ്റി ന്െറ, ഓങ്ങിയ വാളോടുകൂടിയ കൈ 
തന്നെ ഛേദിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

യുദ്ധദുരമ്മദനായോരാസ്സാത്വതന് വന്നിട്ടമ്പൊഴേ 

ക്രുദ്ധന് ഭൂരിശ്രവസ്സാഞ്ഞു പാഞ്ഞെതിര്ത്തു ധരാപതേ! 3. 
ശിനി പുംഗവനോടോതീ കരവ്യനവനീപതേ! 

" “ ഭാഗ്യമിന്നെന്െറ കണ്ണി ന്െറ നേര്ക്കു നീ വന്നതെ' 'ന്നുടന്. 
* “ഏറെക്കാലം കാത്ത കാമം പോരില് നേടുന്നതുണ്ടു ഞാന് 

നീ പോരു വിട്ടൊഴിക്കായ“കില് ജീ വനോടേ വിടില്ല ഞാന് 
എന്നും ശുൂരത്തള്ളലുള്ള നിന്നെപ്പോരില് വധിച്ചു ഞാന് 

നന്ദിപ്പിപ്പേന് കുരുപതി ദുര്യോധനനെ യാദവ! 4 

ഇന്നെന്നമ്പേറെറരിഞ്ഞിട്ട മന്നില് വീണു കിടപ്പതായ് 
നിന്നെക്കാണും പോരില് വീരര് കണ്ണനും കപികേതൃവും. 5 

ഞാന് നിന്നെക്കൊന്നതായക്കേട്ടിട്ടിന്നു ധര്മ്മജമന്നവ൯ 
ഉടന് നാണിച്ചുപോം നിന്നെയി ങ്ങോട്ടയ്ക്കായയച്ചവന്. 6 
ഇന്നെര്ന്റെറ വിക്രമം പാര്ത്ഥനറിഞ്ഞീടും ധനഞ്ജയന് 

നന്നായ”ച്ചോരയണി ഞ്ഞോന് നീ മന്നില്ച്ചത്ത കിടക്കവേ "7 

3. ശ്രാന്തന്..ക്ഷറണിച്ചവന്. 2,ഗോഷ് പദം: പശുക്കുളമ്പു കൊണ്ടു കുഴി 
ഞ്ഞദിക്കില് പ്വെള്ളം കെട്ടിനില്ലുന്ന സ്ഥലം. 3 ആകാശചാരിയായ്പരുനത്തു” 
മാംസത്തെ എന്ന പോലെ, ദ്രോണര് ധര്മ്മപുത്രനെ പിടിക്കാനാണ് എപ്പോഴം 

നോക്കി ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതു” എന്നാശയം. 



90) ജയദരൂഥവധപരര്വ്വം 

ഏറെക്കാലം കൊഷാിപ്പേന്നാം പോരില് നായ് സമാഗമം 

ദേവാസുരധപ്പരിരല് മുന്നം ബലിയോടിന്ദ്രനാംവിധം. ൭ 

തരുനനേന് ഞാന് നിനക്കിന്നു പെരും പോരൊന്നു സാത്വത।! 
അറിയും നീെ റ്റ വീ രൃബലപരരുഷമപ്പെൊഴേ. ി 

പോരില് ഞാന് കൊന്നുവിട്ടോന് പോയ്ച്ചേരും സംയമനാി 
രാമാനുജന് ലക്ഷ്മണന് കൊന്നിന്ദ്രജിത്തുകണക്കിനെ. [ക്കു നീ 

ഇന്നു മാധവ, ഗോവിന്ദന് പാര്ത്ഥനും ധര്മ്മരാജനും 
നീ ചത്തിട്ടുദ്യമം കെട്ടു പോര് ചെയ്യാതൊഴിയും ദഡം.. [1 

ഇന്നു കൂരമ്പെയ്കു നിന്നില് പകരംചെയ്തു ഠാധവ! 

പോരില് നീ കൊന്നവരുടെ നാരികഠംക്കേകുവന് രസം. 14 

എന് കണ്ണില്പ്പെട്ട നിന്നേ ഞാന് വീട്ടയഷ്ക്ില്ല മാധവ! 
മൃഗേന്ദ്രന്നരികില് ക്ഷുദ്രമൃഗം! പെട്ട കണക്കിലാം."” 13 

അവനോടോതി നൃപതേ, ചിരച്ചും കൊണ്ടു സാതൃകി : 
* “ പേറരിങ്കല്പ്പേടിയെന്നുള്ളതെനിക്കില്പയി കൌരവ! 14 

പേടിപ്പിക്കാവതപ്പെന്നെക്കേവലം വാക്കുടകൊണ്ടെടോ. 

പോരിലെന്നായുധം പോക്കുന്നവനെന്നെ വധിക്കിലാം 19 

ഏറെയാണ്ടു കെടുത്തീടടം പോരിലെന്നെ വധി പ്പവ൯മ ക 

വെറും വാക്കേറെയെന്തിന്ന പരംക്രിയ നടത്തെടോ 16 

ശരല്ഗ് ഘനത്തിന്െറ മട്ടു നിഷ്ഫലം നിന്െറ ഗര്ജ്ജിതം; 

ഈഗ്ലൂര്ജ്ജിതം കേട്ട വീര, പരം ചിരി വരുന്നു മേ. 177 

പാരില്ച്ചിരം കെൌത? ച്പോരാപ്പ്യോരിന്നാവട്ടെ കരരവ! 

നീന്നോടൊന്നിച്ചു പൊരുതാനെനള്ളിന്നു തിടുക്കമാം 38 

നിഒന്നക്കൊല്പാതൊഴിപ്പേഠനല്ലിന്നു ഞാന് പുരുഷാധമ! '" 
ഉത്ഥമായവരനസ്യോന്യം കുത്തിച്ചൊല്ലും നരോത്തമര് 19 

പരം ചൊടിച്ചു കൊല്ലാനായക്കരുതിപ്പൊരുതീടി നാര. 

ഏറെറതിരത്താ മഹേഷ്വാസര് കൂററരൊത്തു തിരക്കുവോര് 90 

പിടിമൂലം ചൊടിച്ചേല്ലം മത്തഹസ്തികഠം പോലവേ. 

യ്യൂപദ്ധവജന് സാതൃകി യും വര്ഷിച്ചിതരിമദനര് [2.7 । 

കഠോരശരവര്ഷങ്ങഠം കൊടും കകാറുകരം പോലവേ, 
സാമദത്തി പെരുത്തമ്പെയ്തടച്ചു ശിനി പുത്രനെ [റ 

ശുരത്തൂമൂ *ത്തവ്പെയ്തുകൊണ്ടാന് ശൈനേയനെ വധിക്കുവാന്. 
അവനെറയഠസ്റ്റായകങ്ങഠം വാനില്വെച്ചവനീപതേ! 4, 

അടുക്കുംമുമ്പ ശൈദനയന്൯ ഗ്രസിച്ചാനസ്സ്രമായയാല്. 

1 ക്ഷുദ്രമൃഗം --മാന്കട്ടി. 2 എന്നെ കൊല്ലുന്നവന് വളരെക്കാലം ശര്രൂക്കു 
ളെ ജയിച്ചു കൊണ്ടുതന്നെയിരിക്കും എന്നാണു” ഈ വരീയുടെ ആശയം, 
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അവര് വേറേ ശസ്്രവര്ഷം പാരം വര്ഷിച്ചു തങ്ങളില്. റി 
മുഖ്യാഭ।ജാത്യര് വീരന്മാര് കുരുവൃഷ്ണിയശസ്കരര്*. 
നഖാല്പ്പുല  കഠംതന്മട്ടും കൊമ്പാലാനകഠം പോലെയും 26 

മുറിപ്പെടുത്താരന്യോന്യം തേര്വേലനുകളാലവര്. 
ശരീരം കീറിയും പാരം ചോര ചാടിയുമങ്ങനേ 27 

തമ്മില് സ്തുംഭിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരുയിര്ച്ചൂതു കളിപ്പവര്. 
ഏവമുത്തമകര്മ്മാക്കഠം കുരുവൃഷ്ണിയശസകരര് 28 

ആനത്തലവരെപ്പോലെ തമ്മില്പ്പൊരുതിനാരവര്. 

ഒട്ടുകാലം കൊണ്ട പരം ബ്രഹ്മലോകപുരസ്കൃതര് [7] 

പരം പദം പൂകുവാനായത്തമ്മില് ഗര്ജ്ജിച്ചിതേററവും, 
ഒശെനേയനും സാമദത്തിതാനും സായകവ്ൃഷ്ടിയാല് 30 

ഹൃഷ്ടന്മാര് ധാര്ത്തരാഷട്രന്മാര് കാണ്കെ വര്ഷി ച്ചിത്തെപ്പുമേ. 
ജനങ്ങാഠം കണ്ടി തവരെപ്പയൊരുതും യോധമുഖ്യരെ 1. 

പിടിമൂലം പൊരുതിടുമാനത്തലവര് പോലവേ. 
തമ്മിലശ്വങ്ങളെക്കൊന്നു വില്ലു രണ്ടും മുറിച്ചവര് 32 

തേര് പോയി വാളാല്പൊരുതാന് പോര്ക്കളത്തിഒ്ലെരേങ്ങി 
വന്പ്പെഴും നല്ല കാളത്തോല്പ്പുരി ചത്തട്ടെടുത്തവര് [നാ൪. 
ഉറയ്യരിന വാളേന്തിപ്പോര്ക്കളത്തില്ച്ചരിച്ചുതേ. 
പല മാര്ഗ്ഗങ്ങളും ചുററീ വെവ്വേറേ മണ്ഡലങ്ങളം 34, 

വീണ്ടും വെട്ടീടിനാര് തമ്മി ല്ച്ചപൊടി പൂണ്ടരിമദ്ദനര്. 
വാളേന്തി നല്ച്ചട്ടയിട്ടോര് നിഷ് കാംഗദവിഭൂഷിതര് പി 
ചുററല് മേല്ച്ചുററല് നേര്പാച്ചില് ചാട്ടം മറിയല് മാററലും 
വീഴലും പൊങ്ങലും മററും കാട്ടിക്കൊണ്ടാര് യശസ്വികഠം. 36 

പ്രഹരിച്ചാരസി കളാലവര്തമ്മിലരിന്ദമമര് 
തക്കം നോക്കും വീരര് ചിത്രം തുള്ളിനാരിരുപേരുമേ. യ 
അമ്യാസവയും വേഗവും നല്ഭംഗിയയും കാട്ടിയങ്ങനേ 

പോരില്പ്പോരാളി മുഖ്യന്മാര് പരികര്ഷിച്ചു തങ്ങളില്. 8 

മുഹൂര്ത്തമിട രാജേന്ദ്ര, തമ്മില്പ്പൊരുതിയേററവര് 

എല്ലാ സൈന്യങ്ങളും കാണ്കെ വീരന്മാര് വിശ്രമിച്ചൂതേ. 39 
ശതചന്ദ്രപ്പരീചകടം വാഠംകഠംകൊണ്ടു നരാധിപ! 
അറുത്തു പുരുഷവ്യാ। ഘര് ബാഹുയുദ്ധം തുടങ്ങി നാർ. ക്0) 

മാര് വിരിഞ്ഞോര് കൈകഠം നീണ്ടോര് മല്യൃുദ്ധവിചക്ഷണര് 

ഇരുമ്പലയഷ്ക്കു പോലുള്ള കൈകളാല്പ്പൊരുതീടി നാർ. വ 
അവരതന് കൈയടി,യിടി, പിടി,യെന്നിവ മന്നവ! 

അഭ്്യാസശക്തി ക്കൊത്തുണ്ടായേവര്ക്കും ഹര്ഷമഠംപടി. കു 

 കുരുവൃഷ്ണിയശ സ്കരര് .. കുരുവംശത്തിനും വൃഷ്ണിവംശത്തിനും നല്ല 
ചേരുണ്ടാക്കാന് മതിയായവര്,. 
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ആ നരമ്രേഷ്യര് നൃപതേ, പേരില്പ്പൊരുതിടുമ്പൊഴേ 
വജ ശൈലങ്ങളേളും മട്ടൊച്ചയയണ്ടായി തൃല്പമേ. ട് 

ദന്തത്താല് ദന്തികഠംപടി കൊമ്പാല്ക്കാളകഠം പോലെയും 
കൈവട്ടം കെട്ടിയ പിടി തലകൊണ്ടിടിയങ്ങനെ ി 
കാല്ലിടുത്തം കുതറലും തോട്ടി തോമരഘാതവും 

പിടുത്തം കാല്വയര്കളില് നിലത്തുള്ള തിരിച്ചിലും ൫5 

കേറല് പിന്മാറലെറിയല് വീഴ്ത്തലേല്ലല് കുതിക്കലും 
മററുമായപ്പൊരുതീ വന്പര് കുരുസാത്വതപുംഗവര്. 46 
മുപ്പത്തി രണ്ടടവുകളള്ള പോരുകഠം ഭാരത! 
കാണിച്ചാരവിടെക്കേറി മപല്പടിക്കും മഹാബലര്. 47 

ക്ഷീണായുയുധന് സാത്വതന് പോരിട്ടമ്പോരം 

പറഞ്ഞിതങ്ങര്ജജൂനനോടു കണ്ണന് 
* തേര് പോയിട്ടും പോരില് വില്പാളിവീര-- 
നിവന് പരം പൊരുതീടുന്നു നോക്കൂ. 48 

ഭാരതപ്പട ഭേദിച്ചു പാര്ത്ഥ, നിന് പിന്പു കേറിയോന് 
വീര്യമേറും ഭാരതരോടെല്പാം ഭാരത, നേര്ത്തവന് 9 
ഈ യോധേന്ദ്രന് തളര്ന്നാറേ വന്നേററു ഭൂരിദക്ഷിണന് 
പോരിന്നുന്നീട്ടിവനൊട$ ശരിയാവില്ലിതര്ജജ്തൂന! 60 

അപ്പോം യൃദ്ധോദ്ധതന് ഭൂരി ശ്രവസ്സ്റ ശിനിപുത്രനെ 

എടുത്തെറിഞ്ഞു മത്തേഭം മത്തേഭത്തെക്കണക്കിനെ. ൭1 
യൃദ്ധത്തില്ത്തേരാണ്ട യോധമുഖ്യരേററം ചൊടിച്ചവര് 
കൃഷ്ട്ാര്ജ"ജൂനന്മാരടരില് നോക്കി നില്ലവെ മന്നവ! 52 
അപ്പ്യോഠംക്കൃ ഷ്ല്ലുന് മഹാബാഹു ജിഷ്ണുവോടരുളീടി നാന്: 
* * നോക്കൂ വൃഷ്ണയന്ധകവ്യാഘ “റൻ സാമദത്തിക്കു പാട്ടിലായ53 
ക്ഷീണിച്ചവന് മന്നില് വീണൂ ദുഷ് കരക്രിയ ചെയ്തവന്. 

നിന് ശിഷ്യനാം ശൂരശി നിപുത്രനെക്കാക്കുകര്ജ്ജൂന! ൭4 
ഈ വന്പന് യജ്ഞശീല* ന്െറ പാട്ടിലാകരുതര്ജ്ജ്കുന! 
നീ മുലം പുരുഷവ്യാഘ “റ, ചെയ്താലുമതുടന് വിഭോ!” " 1] 

അപ്പോം പ്രഹൃഷ്ടനായ”ച്ചൊന്നാന് വാസുദേവനൊടര്ജ്ജു 
* “നേഠക്കു വൃഷ്ണി പ്രവരനായ്ക്കുളിക്കും കുരുമുഖ്യനെ [൩൯ 56 

കാട്ടിലാനത്തലവനോടേററ സിംഹം കണക്കിനെ." 
ധനഞ്ജയന് പാണ്ഡവനീ വണ്ണം ചൊല്ലുന്നനേരമേ 87 
ഹാഹായെന്നായ' സ്റ്സൈന്യമഹാരാവമുണ്ടായി ഭാരത! 
ശൈനേയനെ മഹാബാഹു പൊക്കിത്താഴത്തെറിഞ്ഞതില്. 58 

സിംഹം ഗജത്തി നെപ്പോലെ കാരവന് ഭൂരിദക്ഷിണന്൯ 
യുദ്ധത്തിലാഡസ്സാത്വതനെ വികര്ഷിച്ചു വിളങ്ങിനാന്. കി 

ൽ യജ്ഞശീലന്ം-. ഭൂരിശ്രവസ്സ്. 
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ഭൂരി ശ്രവസ്തറയില്നിന്നുടന് വാളരിയാഹവേ 
മുടിക്കെട്ട1ല്പ്പിടിച്ചിട്ട മാറില്ക്കാല്ക്കൊണ്ടു തട്ടിനാന്. 

പി ന്നെയുന്നീ കുണ്ഡലമുള്ളവന്െറ തല വെട്ടുവാന്, 

അപ്പോളടന് സാത്വതനും തല ചുററിച്ചു സത്വരം 

കശവന്വഴി കോര്ത്തോരു ചക്രത്തെപ്പോലെ ഭാരത! 
മുടിയേന്തീടുമബ'ഭൂരിശ്രവസ്സിന് കൈയൊട്ടം സമം. 

അമ്മട്ടിലാസ്സത്വതനെപ്പോരില്ക്കര്ഷിച്ചിടുമ്പൊഴേ 

വീണ്ടമര്ജ്ജുനനോടോതീ വാസുദേവന് മഹീപതേ! 

61 

62 

63 

* * നോക്കു വൃഷ്ണ്യന്ധകവ്യാഘ“റന് സൌഈമദത്തിക്കു'കീഴിലായ് 
നിറ്റ ശിഷ്യന് മഹാബാഹോ, വില്ലന് നിന്നൊപ്പമെത്തി 

അസത്യംവിക്രമം പാര്ത്ഥ, പോരില്ബ്ഭൂരി ശ്രവസ്സ്മേ[യോന് 
സത്യവീര്യന്,2 സാത്ൃകി യേക്കാളം മെച്ചമെടുക്കയാല്. 
കണ്ണനീവണ്ണുരരുളം പാണ്ഡുപുത്ര൯ മഹാളജന് 
മനസ്സകൊണ്ടെ പൂജിച്ചു പോരില്ബ്ഭൂരി ശ്രവസ്സിനെ. 
വികര്ഷിച്ചീസ്സ്ാത്വതനെപ്പോര്ക്കളത്തില്ക്കളിപ്പവന് 
ഹര്ഷിപ്പിപ്പ വീണ്ടമെന്നെക്കുരുകീ൪ത്തിവിവര്ദ്ധനന്. 

വൃഷ്ണി വീരപ്രവരനെക്കൊല്ലൊല്പാ ശിനിപുത്രനെ 
കാട്ടി ലാനത്തലവനെസ്സറിംഹംപോലെ വലിക്കയാം. 
എന്നു പാര്ത്ഥന് കരരവനെയുള്ളാല്പ്പജിച്ചു മന്നവ! 
കണ്ണനോടുത്തരം ചെല്പിയാ മഹാബാഹുവര്ജ്ജ്കൂനന്. 
* “ജയദ്രഥനെ നോക്കും ഞാന് കാണ്മീലവനെ മാധവ! 
യാദവന്നായ് ദുഷ് കരമാം കര്മ്മം ചെയ്യുന്നതുണ്ട ഞാന്" '. 
എന്നോതി വാസുദേവന്െറ വാക്കു ചെയുന്ന പാണ്ഡവന് 
മൂര്ച്ചയേറും കത്ത യമ്പു ഗാണ്ഡീവത്തില്ത്തൊടുത്തുതേ, 
പാര്ത്ഥനെയ്യംബരാല്ക്കൊള്ളി മീന്പോലെത്തുന്നൊരശ്ശരം 
വാള്േടേന്തും യജ്ഞശീ ലക്കൈയംഗദത്തോടറുത്തുതേ. 

143. ഭൂരിശ്രവോവധം 
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അധര്മ്മൃമായ പ്രവൃത്തിയില് ഭൂരിശ്രവയസ്സറ് അര്ജ്ജുനനെ കുററപ്പെ 
ടുത്തുന്നു. താന് കര്ത്തവ്യം അനുഷ്ണിക്ക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്നു” അര് 
അജുനന് മറുപടി പറയുന്നു. പ്രായോപവേശത്തിനൊരുങ്ങിയ ഭൂരിശ്രവ 

നെ സാതൃകി ലെട്ടി ക്കൊല്ലുന്നു. അതു” പലര്ക്കും ആക്ഷേപാര്ഹമായി 

ത്തോന്നുന. അതിനു” സാതൃകിയയടെ മറുപടി. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

നല്ത്തോഠംവളയൊടുംവാളൊത്താക്കൈ വീണിതു ഭൂമിയില് 
3. ജീ വലോകത്തി നാശ്ചരൃയദ:ഖമുണ്ടാക്കിടും പടി. 

3 സരമദത്തി ച ഭൂരിശ്രവയസ്സ്. 2 സത്ൃവീര്യന് നല്ല പരാക്രമശാലി. 
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വെട്ടംനുന്നും ചൈംപ ദൃശൃനാക്കിരീടി മുറിച്ചതില് 

അഞ്ചുപത്തിയെഴും പ.മ്പു പോലുടന് വിണു ഭൂമിയില്. 7] 

പാര്ത്ഥന് തന്നെപ്പാഴി ലാക്കി! യെന്നു കണ്ടിട്ട കാരവന് 

കൈവിട്ടുട൯ സാത്യകി യെറ്റര്ഹിച്ചു പാണ്ഡുപൃത്രനെ. ളി 

ഭൂരിശ്രവസ്സ് പറഞ്ഞു 

നൃശംസമാം കര്മ്മമിതു ഹന്ത കൌന്തേയ, ചെയ്തു നീ 

നോക്കാതെതിര്ക്കാതുള്ളെന്െറ കൈയല്ലോ നീയറുത്തതും. 4 

നീയെന്തു പറയും ധര്മ്മപുത്രരാജാവി നോടിനി? 
എന്തു ചെയുന്നെ:രാബ്ഭൂരി ശ്രവസ്സ്റേ വീഴ്ത്തിയെന്നെടോ. 5 
ഉപദേശിച്ചതാരാണിയസ്്രം സാക്ഷാല് സുരേന്ദ്രനോ 

രുദ്രനോ ദ്രോണനോ പാര്ത്ഥ, കൃപന്താനോ നിനക്കെഭോ? 6 
പാരില് മറേറവരെക്കാളു മസ്രരധരമ്മജ്ഞനാണു നീ; 

ആ നീ പോരില്പ്പൊരുതിടാത്തെന്െറ നേര്ക്കെയ്കതെങ്ങനെ? 
പ്പമത്തനില്ബ”“ഭീതനില്ത്തേര്പോയുള്ളോനിലി രപ്പ3 നില് 

വൃസനം പെട്ടവനിലുമെയ്യാറില്ലാ മനസ്വി കഠം. ൫ 

ഇതു നീചത്തൊഴിലസല്പ്പൂരുഷന്മാര് നടപ്പതാം 
സുദുഷ് കരം പാപകര്മ്മം പാര്ത്ഥ, നീ ചെയ്തതെങ്ങനെ? 9 
ആരുന്നു സുകരം സിദ്ധമാരൃകര്മ്മം ധനഞ്ജയ! 
അനാര്ൃകര്മ്മമാരൃന്നു പോരിലേററം സുദുഷ "കരം. 10 
ആരാരിലേതേതു നിലനില്ലതോ പാര്ത്ഥ, മാനവന്, 

അതാതു ശീലമവനാമതു കാണുന്നു നിങ്കലും. 11 
രാജവംശജനാകും നീ വിശേഷാല്ക്കുരുവംശജന് 
ക്ഷാത്രധര്മ്മം വിട്ടതെന്തേ സുവൃത്തന് ചരിതവ്രതന്? 12 
ഈ ക്ഷുദ്രകര്മ്മം വാ൪ഷ്ലേയന്നായി നീ ചെയ്തതോര്ക്കുകില് 
വാസുദേവനെ മതമാം, നിന്നിലൊക്കുന്നതല്പിതും. 13 
പ്ര മത്തനായ” പരനൊടുട പൊരുതുന്നവനാരുവാ൯ 

ഈവിധം വ്ൃസനം നല്കും, കണ്ണുന്െറ സഖിയെന്നിയേ? 14 
വ്രാതൃന്മാരട മിശ്രകര.മ്മാഠം പ്രകൃത്യാതന്നെ ഗര്ഹിതര്€ 
പാര്ത്ഥ, വൃഷ്ണ്യന്ധകന്മാരെ പ്രമാണംവെച്ചതെന്തു നീ?” 15 
എന്നു പോരില്ച്ചൊന്ന പാര്ത്ഥന് യൂപദ്ധജനൊടോതി നാന്. 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

തീര്ച്ചയായും ജരിപ്പോനും ജരിപ്പിക്കുന്നു ബുദ്ധിയെ? 

1 തന്നെപ്പാഴിലാക്കി -- തന്െറ ജീവിതം വൃര്ത്ഥമാക്കി. 2 നൃശംസംംട 
നിന്ദ്യം. 9 ഇരപ്പന്.. അഭയം അര്ത്ഥിക്കുന്നവന്. 4 സുദുഷ"കരം -- ഒരിക്ക 
പും പച്ചയ്ക്കാന് പാടില്ലാത്തതു”. 5 വ്രാതൃന്മാര് ം- ജാതിട്രപൂഃരായ ക്ഷത്രിയര്. 
6 ഗര്ഹിതര് --നിന്ദിതര്. 7 ദേഹം ജീരണ്ണിക്കുന്നതുപോലെ ബുദ്ധിക്കും 
ജീര്ജ്ണുത ബാധിക്കുന്നു എന്നാണു” ആ വരിയ്യടെ അര്ത്ഥം. ഭൂരിശ്രവസ്സിനു 
വളരെ പ്രായമായതു കൊണ്ടു് അയാളടെ ബുദ്ധിയും ക്ഷയിച്ചു പോയതുകൊണ്ടാ 
യിരിക്കാം ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതു” എന്നാണു വിവക്ഷ. 
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അര്ത്ഥമില്പാത്തതാണങ്ങി ച്ചൊന്നരെ ല്പാം പരം പ്രഭോ! 16 
അറിഞ്ഞും കൊണ്ടു ഗര്ഹിപ്പു ഹൃഷികേശനെയെന്നെയും 

സ്വഗ്രാമധര്മ്മമറിവോന് ൨൪൪വ്൮ശാസ്ധ്യാരത്ഥവിത്തമന്, 17 
അധര്മ്മം ഞാന് ചെയ് കയി, പ്ങ്ങറിഞ്ഞും മേറഹമേല്ക്കയോ? 
ശത്രുക്കളായ ക്ഷത്രിയന്മാര് പൊരുതും സ്വജനാന്വിതര് 18 

ട്രാതാക്കന്മാര് പിതാക്കന്മാര് മക്കഠം സംബന്ധി ബാന്ധവര് 
വയസ്യര് മിത്രങ്ങളെ മൊത്തവര്, ൭൯ ഉജസംശ്രയര്, 19 
എന്നാല്ശ്ശിഷൃയന് തോഴരുററ സംബന്ധി ശിനിപുത്രനെ 
നമുക്കായ” ദുസ്ല്യജപ്രാണന്പോക്കി പ്പോര്ക്കേററ വീരനെ ൧0 

എന് വലംകൈയി നെപ്പ്ോോരില് വിടുന്നെങ്ങനെ മന്നവ! 
ആത്മാവിനെപ്പോരിലേറേറാന് പാലിച്ചീദേണ്ട പാര്ത്ഥിവ! 
ആരാര്ക്കുദ്യക്തനവനെയവന് കാക്കേണമേ നൃപ! 

പാലിക്കപ്പെട്ടിടടരവര് പാലിക്കും പോരില് മന്നനെ. കള് 
പോരില്സ്സ്റാതൃകിയെക്കൊല്ലുന്നതു ഞാന് കണ്ടനില്ലിലോ 

അവ൯ പോയോരനര്ത്ഥംകൊണ്ടെനിക്കഘ'മകപ്പെടും 

ഞാന് പാലിച്ചേനെന്നതു കൊണ്ടല്ലോ കോപിപ്പതെന്നില് നീ 
എന്നെഗ്ല൪ഹിപ്പു നീയെന്െറയ നൃയയുദ്ധത്തില്: മന്നവ! 24 
എന്നെത്തോല്ലിച്ചു നീ യെന്നതതിലെന് ബുദ്ധിമോശമോ! 
ഭ വാന്ദ ചട്ടയയലപ്പോതും തേര്ത്തട്ടില്ക്കേറുവോതുമേ ന] 
ചെറുഞാണു വലിപ്പോശും പൊരുവോതും രിപുക്കളായ” 
ഏവം തേരാന കുത!മ കാലാഠംകളിടചേര്ന്നഹോ 26 
സി ംഹനാദാരവം മൂത്ത കടുസൈന്യക്കടല്ക്കകം 
സ്വപരന്മാരൊത്തെതിര്ക്കെ,യീസ്റ്രാത്വതനൊടേല്ലവേ, 27 
ഒരാഠംക്കൊരാളൊടായ ത്തന്നെ യുദ്ധമുണ്ടാവതെങ്ങനേ? 
പലരോടും ചെന്നിടഞ്ഞു മഹാരഥരെ വെന്നുമേ, ൧8 

തളര്ന്നവന് ശ്രാന്തവാഹന് ശ്ര്ര്രാര്ത്തന് ബുദ്ധി കെട്ടവന് 
ഇമ്മട്ടെഴും സാതൃകിയാം രഥിയെപ്പോരില് വെന്നു നീ. 9 

സ്വവീ രൃവശനാക്കീട്ട മെച്ചമെന്നോ നിവപ്പതും? 
വാഠംകൊണ്ടവറ്ററ തല നീ വെട്ടാനുന്നീലയോ രണേ? 30) 

ഏവം സാതൃകി കഷ്ടത്തില്പ്പെട്ടാലാരു സഹിച്ചിടും? 

തന്നെത്താന് കാത്തിടാത്തോരു തന്നെത്താന് ഗര്ഹചെയ”്കനീ 
വീര, നിന്നെസ്സുംശ്രയിക്കു ന്നോരെ നീയെന്തു കെ.യ്യമോ? 91 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നു കേട്ട മഹാബാഗഹു പുകഴും യൃൂപകേതനന് 

പ യം ചെയ്താന് പ്രയോപവേശന.4 34 

' 1 അഘംം-പാപം. 2 എന്െറ അന്യയുദ്ധത്തില് .--.ഞാന് മററുള്ളവരുമാ 
യി യുദ്ധംചെയ്യുമ്പോഠം. 3 ബുദ്ധികെട്ടവന്.... അന്ധാളിച്ചവന്. 4 പ്രയോ 
പധേശനം ആഹാരം ഉപേക്ഷിച്ചു” മരിക്കാന് സന്നദ്ധനായോി ദര്ഭപ്പുപ്പിന്മേല് 
ഇരിക്കുക 
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ഇടം കൈകൊണ്ടമ്പകളെ വിരിച്ചാപ്പുണ്യലക്ഷണ൯ 

പ്രാണന് പ്രാണഗില് ഹോചിച്ചു ബ്രഹ് ലോകം ഗമിക്കുവാന്. 

ദൃഷിയെസ്സൂര്യനി ല്ച്ചേര്ത്തു ശുദ്ധചിത്തം ജലത്തിലും 

ശ്രീരഹോപനിഷത്തോര്ത്തു യോഗയുക്തനുമായ് മുനി. 

അപ്പ്യോഠംസ്സ്റൈന്യത്തിലെല്ലാരും കൃഷ്ണാര്ജ”ജുനരെയൊപ്പം 

ഗര്ഹിച്ചൂ പുരുഷശ്രേഷ്ഠനവനെത്താന് പുകഴ്ത്തി നാർ. 

നിന്ദി ക്കുമ്പോഠംക്കമുഷ്ണുരൊന്നുമോതിയില്ലപ്പൊളപ്രിയം 

സ്മൂതിക്കുമ്പോഠം യൂപകേതു ഹരഷം പുണ്ടതുമിപ്പഹോ. 

നിന്മക്കളേധം ചൊല്ലീടുമപ്പോഠംപ്പാര്ത്ഥിവം ഫല്ഗുനന് 

ഉള്ളി ല്പ്പൊ റാഞ്ഞായവരുമവനും ചെന്ന വാക്കിനെ. 

ക്രോധം കൂടാതെ യോധരക്കൊരോര്മ്മന്ത്രായിട്ടു ഭാരത! 

പറഞ്ഞൂ പാണ്ഡൃതനയനാക്ഷേപിച്ചു ധനഞ്ജയന്: 

: “ രാജാക്കളൊക്കയറി യുമെനിക്കുള്ള മഹാവ്രതം 

കൊല്ലവല്ലെന്നമ്പു ചെല്ലും ദിക്കില്വെച്ചെന്ജനത്തിനെ. 

യൂപകേതോ, നീയതറിഞ്ഞെന്നെ നിന്ദിച്ചിടായ്കെടോ 

ധര്മ്മതത്ത്വം ഗ്രഹിക്കാതെ ഗര്ഹിച്ചീടരുതന്യനെ. 

ശ്രമേന്തി പ്പോരില് വൃഷ്ണിവീരനെക്കൊല്പവോനുടെ 

കൈ ഞാനറുത്തതി വി ടെദ്ധര്മ്മം ഗര്ഹിതമായ “വരാ. 

ശരം വെച്ചും തേരുടഞ്ഞും ചട്ട പോയോരു കുട്ടിയെ 

അഭി മനൃവിനെക്കൊന്നതാര് ധര്മ്മജ്ഞന് പുകഴ൦ത്തിടും?* ' 

എന്നര്ജ”ജകനന് ചൊന്നൊരവന് തല മുട്ടിച്ച്ഭൂമിയില് 

ഇടംകൈയാല് ദക്ഷിണയുയമയച്ചാനിവനെപ്പൊഴേ. 

പാര്ത്ഥനീച്ചെൊന്ന വാക്കങ്ങ കേട്ട ശേഷം മഹാദൃതീ 

യൂപദ്ധ്വജന് മഹാരാജ, മിണ്ടാതെ തല താഴ്ത്തിനാന്. 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

എനിക്കു ധര്മ്മരാജങ്കല്ബ്ബലിയാം ഭീമസേനനില് 
യമന്മാരിലുമാം പ്രീതിയുണ്ട നിങ്കല്ശ്ശുലാഗ്രജ।!* 

അങ്രങെന്േറയയം മഹാത്മാവാം കൃഷ്ണന്ദേറയുമനുഗ്രഹാല് 
പുണ്പ്യലോകം ഗമിച്ചാലുമാശീ നരശിബിപ്പടി. 

വാസുദേവന് പറഞ്ഞു 

ഏതെല്ലാം തെളിവെഴുമെന്റെറ ലോകമുണ്ടോ 
ബ്രഹ'“മാദിത്രിദശര് കൊതിച്ചിടന്നതായി 
പൊയ്ക്കെൊഠംകായതി ലരമഗ്നിഹോത്രിയാം നീ-- 

യെയ്ട്ടെന്നുടെ ഗരുഡപ്പുറത്തു കേറി. 

സ്പഞ്ജയന് പ്പരറഞ്ഞു 

സാമദത്തി വെടിഞ്ഞോരാ ശൈനേയനെഴു നേററടന് 

വാള്ടെടുത്താ മഹാത്മാവിന് തല വെട്ടാന് മുതിര്ന്നവന് 

& ശലാഗ്രജന് ഭൂരിശ്രവസ്സ്. 
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പാണ്ഡുപുത്രന് ഹനിച്ചോരാ പ്രമത്തന് യൃപകേതുവെ 
നിഷ് കല “മഷന് ശലജ്മയേഹ്യന്തന്നെക്കൊല്പാനൊരുങ്ങിനാന്. 
തുമ്പിയററാനയെപ്പോലെ വന്ഭജം പോയ വീരനെ 
ആര്ത്തു സൈറ്യങ്ങഠം നിന്ദിച്ചുകൊടംകിലും ദുര്മ്മനസ്സറവന് 50 

തടുക്കിലും കൃഷ്ണനുമാ മ ഹാത്മാവായ പാര്ത്ഥനും 

ഭീമന് ചക്രം കാപ്പവരുമശ്വത്ഥാമാവു ഗാതമന് ൭1 
കര്ണ്ണ നാ വൃഷസേനന്താന് സിന്ധുരാജനുമങ്ങനേ 
സൈന്യയങ്ങളാര്ക്കിലും കൊന്നാന് യതവ്രതനെയായവന്. 52 

പ്രായോപവേശം പുണ്ടോന്െറ പാര്ത്ഥന് കൈ വെട്ടിയോനുടെ 
കാരവേയന്െറ തല വാഠംകൊണ്ടറുത്തിതു സാതൃകി. 58 
ആക്കര്മ്മത്താല്സ്റ്റാതൃകിയെക്കൊണ്ടാടീലാ പടജ്ജനം 

മുന്പര്ജ'ജൂനന് കഴിച്ചോരാക്കുരുമുഖ്യവധത്തി നാല്. ൧4 

സാക്ഷാലിന്ദ്രപ്രതി മനെസ്റസ്റിദ്ധചാരണമാനവര് 
പ്രായോപവിഷ്ടനാം ഭൂരി ശ്രവാവെക്കൊന്നുകണ്ടതില് 55 
അവനെസ്സരര് പൂജിച്ചു കര്മ്മംകൊണ്ടതി വിസ്മിതര് 
പക്ഷം പിടിച്ചു വാദിച്ചു പലമാതിരി നിന്ഭടര. 56 

** വാര്്കേയന്നി ലിതില്ക്കുററമതങ്ങനെ വരേണ്ടതാം 
അതില് നിങ്ങഠംക്കിണ്ടല് വേണ്ടാ ക്രോധി മര്ത്ത്ൃയര്ക്കു സങ്കടം. 
വീരന് കൊല്ലേണ്ടവനിവനതിലും തര്ക്കമില്പഹോ! 
ധാതാവു കല്ലിച്ചിതിവന്നീസ്സ്ാതൃയകിയെ മുതൃവായ, 98 

സാത്യകി പറഞ്ഞു 

*“ കൊല്പപൊല്പ കൊല്ലൊല്ല 'യെന്നു ചൊല്ലുന്നെന്നോടു നിങ്ങളോ 
ധര്മ്മം തര്ക്കിച്ച ധര്മ്മിഷ്യര് ധര്മ്മച്ചട്ടയണി ഞ്ഞവര്, ൭9 
ബാലന് ശ്രസ്ര്രങ്ങഠം പോയോരാസ്സറഭദ്രയടെയുയണ്ണിയെ 

നിങ്ങഠം പോരില്ക്കൊന്നവാറു നിങ്ങഠംക്കീദ്ധര്മ്മമെങ്ങപോ 

ഒരാക്ഷേപത്തിങ്കല്വെച്ചീസ്റ്റതൃവും ചെയ്തിരിപ്പു ഞാന് യ്യ? 

എന്നെപ്പോരില്ത്തട്ടിയിട്ട അട്ടാല്യാലാല് ചവിട്ടിയാല് 61 
ആശ്ശുത്രുവെക്കൊല്ലുവന് ഞാന് മുനിവ്രതമെടുക്കിലും. 

കണ്ണുള്ള നിങ്ങളടരി ലേററു ഞാന് വീണിരിക്കവേ 62 

ചത്തുപോയെന്നോര്ക്കില് നിങ്ങഠാംക്കതുതാന് ബുദ്ധിലാഘവം. 
അവന്നു തക്ക മറുകൈ ചെയ്നലേന് ഞാന് കരുമുഖ്യരേ! 63 

എന്നില് സ്നേഹത്തി നാല് പാര്ത്ഥന് സത്യം രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുമേ. 
വാള്ദേതും കൈയറത്തിട്ടിതതില് വഞ്ചിതനായി ഞാന് 6൪൭ 

വരാനുള്ളതു വന്നേക്കും ദൈവം ചെയ്യിക്കുമൊക്കയും. 
ഇപ്പോരില്ച്ചത്തതിദദഹമധര്മ്മത്തൊഴി ലെന്തിതില്? 65 
പണ്ടു വാല്മീകിയീ ശ്ലോകം പാടിക്കേഠംപ്പുണ്ട ഭൂമിയില് 
"' പെണ്ണങ്ങളെക്കൊന്നി ടൊല്ലെന്നല്ലേ നീ ചൊല്ലി വാനര! ടെ 
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നിത്യവും വ്ൃയവസായത്തോടൊത്തോരു നരനെപ്പ്പൊഴും 

ശത്രുകംംക്കെന്താര്ത്തി കരമാക്കര്മ്മം ചെയ്തിടേണ്ടതാം.”” 67 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നരന്റ്റെ മഹാരാജ, പാണ്ഡു കാരവരേവരും 
ഒന്നും മിണ്ടാതെയായ നിന്നൂ പുജിച്ചാരുള്ളകൊണ്ടുതാന്. 68 

മന്ദ്രാഭിപൂതന്െറ മഹാദ്ധ്വരത്തില് 
യശസ്വിയാം ഭൂരിസഫഹസ്രദ! ന്െറ 
വനസ്ഥനാം മാമുനി യൊത്തവണ്െ 
വധം രസിച്ചുര്ലവിടത്തി ലാര്ക്കും. 9 

കറുത്ത കേശത്തൊടുദാരശശൂര- 
നപനെറ പാരാവതരക്തഠേത്രം 

അറുത്തുവെച്ചാത്തല ഹവ്ൃമദ്ധോ്യ 
ദ്ദ്ധ്യാശ്വശീ ര്ഷപ്പടിയായിരുന്നു. 70 

ശ്ര്രത്തെയേറേറാരു വിശുദ്ധതേജ-- 

സ്സ്റിയ നു മെയ വിട്ടവനാഹവത്തില് 
രേല്ലോട്ടയര്ന്ൂ വരദന് വരാര്ഹന് 
രോദസ്സില്ഃ വിങ്ങീടിന ധര്മ്മമോടും. 71 

144. സാത്ൃയകിപ്രശംസ 

അത്ൃന്തം പരാക്രമിയായ സാത്യകി തോല്ല്യാന് ഇടയായതെങ്ങനെ എന്നു 

ധൃതരാഷ്ട്രര് ചോദിച്ചതിനു", സാത്ൃകി യുടേയും ഭൂരിശ്രവസ്സറി നേറയും പൂര്വ്വ 
വൃത്താന്തകഥനം കൊണ്ടു” സഞ്ജയന് മറുപടി പറയുന്നു. വൃഷ്ണിവംശീയരെ 

സഞ്ജയന് അങ്ങേയററം പ്രശംസിക്കുന്നു. 

ധൂ തരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

ദ്രോണ കര്ണ്ണുവികര്ണ്ണന്മാർ ഭോജനും വെന്നിടാത്തവന് 
യൃധിഷ്ി രനൊടേററിട്ടു പടക്കടല് കടന്നവ൯ മു 
പടയ ല്ത്തടയാത്തോനാമവനെപ്പോരിലെങ്ങനേ 
ഭൂരിശ്രവസ്സ് കൌരവ്യന്ൂൂക്കില് വീഴിച്ചു ഭൂമിയില്? 2 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കേട്ടകൊഠംക മഹീപാല; ശൈാനയനുടെ ജന്മവും 

ഭൂരി ശ്രപോജന്മവും നീ സംശയിപ്പതു മന്നവ! 3 
അത്രിക്കുണ്ടായ“മകന് സോമന് സോമന്നോ വിശ്രുതന് ബുധന് 
ബുധന്നു ദേവേന്ദ്രസമന് പുത്രനത്രേ പരുരവ൯. 

പുരൂരവസ്സി ന്നായുസ്സായുസ്സിന്നോ നഹുഷന് മകന് 
നഹുഷന്നാണാ യയാതി രാജര്ഷി സരസന്നിഭന്. 5 

ആകാശവും, 
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തയാതിക്കു മകന് മുസ്സ യദുവാം ദേവയാനിയില് 
യടടവം ശത്തി ലാദ്ദേവമീഡനെന്നു പുകഴ”“ന്നവന് 

അവന്നു യാദവന് പുത്രന് ശ്രൂരന് ത്രൈലോക്യസമ്മതന് 

൩ 

തുരന്നു ശാരി നൃുവരന് വസുദേവന് പുകഴ”ന്നവന്. 77 

വില്പാളിവീരന് യുദ്ധത്തില്ലാര്ത്തവീര്യാര്ജ്തൂുനോപമന് 
ആ വീര്ൃയവാനാക്കുലത്തില് ശിനിയയണ്ടായി മന്നവ! 8 

ഇതുകാലംതന്നെ മഹാത്മാവറകും ദേവകന്നുടെ 

പുത്രീ സ്വയം വരത്തിങ്കല് മുററും മന്നോര് നിരക്കവേ, ഉ 

ദേവകീ ദേവിയെ വസുദേവന്നായിട്ടു സത്വരം 

മന്നോരെയൊക്കത്തോല്പിച്ചു തേരില്ലേററീടിനാന് ശിനി. 10 

ശാരിത്തേരില് ദ്ദേവകിയെക്കണ്ടപ്പോഠം പുരുഷർഷഭ! 
ശിനിത്തൊഴില് സഹിച്ചില്ലാ സോമദത്തൻ പ്രതാപവാൻ. 1 

അവര് തമ്മി ച്ചി ത്രയൃദ്ധം ദിനാര്ദ്ധം നിന്നു മന്നവ! 
ഉക്കുഖള്ളാര്തന് ബാഹുൃയുദ്ധം മുറഴ്റു പുരുഷർഷഭ! 32 

ഈക്കില്ത്തള്ളി മറിച്ചിട്ട ശിനിയാസ്സ്റോമദത്തനെ 
വാളോങ്ങി മുടിയില്ച്ചുററി ക്കാലുകൊണ്ട ചവിട്ടിനാന്. 13 

ചുററുമേ നോക്കിനില്ലുന്ന മന്നവര്ക്കു നടുക്കഹോ! 
കൃപയാലെയവന് പിന്നെജ്ജീവി്റ്കെന്നായി വിട്ടുതേ. 34 

അമ്മട്ടവന് ചെണ്യ സോമദത്തൻ പിന്നീട മാരിഷ! 
പ്രസാദിപ്പിച്ചു ഹരനെയമര്ഷവശമാണ്ടവന്. 35 
അവഃനില്ത്തുഷ്ടനായ ദേവന് വരദന്മാരിലീ ശ്വരന് 
വരം കൊടുത്താനവനും വരം വാങ്ങിച്ചു മന്നവന്. 16 

"* ഭഗവാനേ, ശിനിസുതഘാതി പുത്രനിലാശ മേ 

രാജമദ്ധ്ൃയത്തി ലവനെപ്പോരില്ലാലാല് ചവിട്ടണം." 7 
ആസ്സ്സോമദത്തന് ചെന്നോരു വാക്കു കേട്ടിട്ട മന്നവ! 
എന്നാലങ്ങനെയെന്നോതി ദ്ദേവനങ്ങു മറഞ്ഞു പോയ്; 38 

അവനാ വരദാനത്താല് നേട ഭൂരി ശ്രവസ്സ്സിനെ. 
പോരില് വീഴിച്ചിതാസ്സ്റോമദത്തജന് ശിനിപുത്രനെ 19 
സൈന്യങ്ങഠം കാണ് കയിവനെക്കാലുകൊണ്ടും ചവിട്ടിനാന് 
ഡ്മങ്ങു ചോദിച്ചതിന്വണ്ണമിങ്ങിതോതീ ടിനേന് നൃപ! [ 

മനുജര്ഷഭരാല് വെല്ലാന് ശക്ൃയനാവില്ല സാത്ൃക. 
പോരില് മെച്ചം നേടിയവര് പലപേര് ചിത്രയോധികടഠം 21 
ദേവദാനവഗന്ധര്വ്വവി ജേതാക്കളവിസ്മിതര് 

സ്വവീര്യവിജയോദ്യക്തര് പരാധീനരുമല്പിവര്. കക 

വൃഷ്ണികഠംക്കു കിട്ക്കൊന്നും കാണ്മതില്ലിവിടെ പ്രഭോ 
ഭൂഠാം ഭവ്യം ഭവിഷ്ൃത്തും ബലത്താല്ബ ഭരതര്ഷഭ! 23 
ജ്ഞാതിനിന്ദന ചെയ്യില്ലാ വൃദ്ധശാസ്ൃയത്തില് നില്പവര് 
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ദേവഗന്ധര്വ്വാസുരരും രക്ഷോയക്ഷഫണീന്ദ്രരും 4 
വൃഷ്ണി പീരരെ വെല്ലില്പലാ പോരില് മാനുഷരെന്തുവാന്? 
ബ്ര ഹ മദ്ര വൃഗരുദ്രവ്യജ്ഞാതിദ്രവ്യാവിഹിംസകര്. ക 
വപ്യോരുമാപത്താപ്പെട്ടാലവരെക്കാത്തിടുന്നവര് 
സ്വത്തുള്ളോര് ഒള്ള കൂടാഠത്താര് ബ്രഹ്മണ്യരൃയതവാദി കഠം! 26 
സമര്ത്ഥന്മാരെ മാനിക്കും ദീനന്മാരെക്കയററിടും 

നിത്യം ദൈവസ്ഥര് ദാന്തന്മാര് കൊടുപ്പോര് മേനിവിട്ടവര 2 
അതിനാല് വൃഷ്ണി വീരര്ക്കു ബലത്തിള്ളേട തട്ടിടാ 

മേരുപോലും താങ്ങുമൊരാഠം നീന്തിക്കേറും സമുദ്രവും; 2൫ 

വൃഷ്ണി വീരന്മാരൊടേ ററാലന്തം കണില്ല ന്നേ൨ന്. 
ഇതെല്ലാം ചൊല്ലി നേനങ്ങ സംശയിപ്പതു ഞാന് വിഭോ! 29 

കുരുരാജ, നരശ്രേപ്പല, പെരുതാം നിന്െറ ദുര്ന്നയം. 

145. സങ്കലയയദ്ധം 

അര്ജ്ജുനന് ജയദ്രഥനെ അന്വേഷിച്ചു” പുറപ്പെടുന്നു. അര്ജ്ജുനനില് 
നിന്നു” ജയദ്രഥനെ രക്ഷിക്കാന് കര്ണ്ണദര്യോധനന്മാര് വേണ്ട മുന്കരുതല് ചെ 

യ്യുന്നു കര്ണ്ണനും അര്ജ്ജുനനും തമ്മില് ഏററുമുട്ടുന്നു കര്ണ്ണനെ തോല്പിച്ചു” അര് 

ജജുനന് ജയദ്രഥന്െറ അടുത്തെത്തുന്നു. ജയദ്രഥനെ രക്ഷിക്കാന് കരവപക്ഷ 
ത്തിലെ മിക്ക മഹാരഥന്മാരും ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നു, യൃദ്ധം ഭയങ്കരമാകുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

അമ്മട്ടാക്കാരവന് ഭൂരി ശ്രവസ്സ്ങ്ങ മരിക്കവേ 
പിന്നെയുണ്ടായൊരാ യുദ്ധമെന്നോടോതുക സഞ്ജയ! 1. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഭൂരിശ്രവസ്സങ്ങ പരലോകം പുക്കാറെ ഭാരത! 
പ്രേരിപ്പിച്ചു മഹാബാഹുവരജ് ജൂനന് വാസുദേവനെ. ടി 

"” അശ്വങ്ങളെ വിട്ട കൃഷ്ണം ജയദ്രഥനെഴുന്നിടം 

അങ്ങന്െറ ശപഥം പൂര്ണ്ണമാക്കി ക്കൊഠംകനഘാശയ! 3 
അസ്മി ക്കുന്നിതു മഹാബാഹോ, വേഗം ദിവാകരന് 
ഇതല്ലോ ഞാന് നരവ്യഘ “റ, മഹത്തൊന്നേററിരിപ്പതും. 4 
കാര്യം കാക്കുന്നുണ്ടിവനെക്കുരുസൈന്യമഹാരഥര് 
സുര്യനങ്ങസ്ത മിക്കുംമുന്പെന് വാക്യം സത്ൃമാംവിധം ി 
അശ്വങ്ങളെ വിട്ട കൃഷ്ണം ജയദ്രഥവധത്തിനായ”. 
അപ്പ്യോഠംക്കൃഷ്ണന് മഹാബാഫഹു വെള്ളി ക്കൊക്കും ഹയങ്ങളെ 6 
ജയദ്രഥനന്്റെറ തേര് നോക്കിയോടിച്ചൂു ഹയകോവിദന്. 
ചാടിയെത്തും വാജികളാലമോഘേഷു 2വടുക്കവേ. 7 

1 ട്ടേതവാദിക ഠം --സത്യമാത്ര- പറയുന്നവര്. 2 അകോഘഷുംംഅമ്പുകഠം 
നിഷ ഫലമാകാത്തവന്. 

2൪ 
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ത്വരരയാടും മഹാരാജ, ചെന്നേററു പടനായ കര്. 

ദുര്യോധനന് കര്ണ്ണനുമാശ്ശൂല്യനും വൃഷസേനനും 8 
ഭരണിയും കൃപനും പിന്നെ സ്വയമേ സിന്ധുരാജനും. 

ബീീഭത്സു ചെന്നേററു നേരേ നില്ലമാസ്സ്റിസ്ധൂരാജനെ 9 

ക്രോധോദ്രിക്തക്രൂരദ്ദക്കാല് ദ ഹിക്കുംപടി നോക്കിനാന്; 
അപ്പോം ദുര്യോധനന്ൃറപന് വെമ്പിക്കര്ണ്ണനൊടോതിനാന്.10 

ജയദ്രഥക്കൊ ലയ്യകകുത്തും പാര്ത്ഥനെപ്പ്ാത്തു കണ്ടടന് 
ചൊന്നാന് മന്നന് കര്ണ്ണനോട നിന്െറ പുത്രന് സുയോധനന്. 

കശ്യൊധനന് പറഞ്ഞു 

ഇതാണു കര്ണ്ണ, യൃദ്ധത്തി ന്കാലം കാട്ടുക തന്ബലം 

പോരില്പ്പാരത്ഥന് സൈന്ധവനെക്കൊല്പാതക്കുക കര്ണ്ണ, 

കുറച്ചുമാത്രം പകല് മര്ത്തൃവീര നീ. 
നിറത്തുകമ്പെയ്യരിയെ ക്ഷണം നീ 
ദിനം കഴിഞ്ഞീടുകിലോ ഠമൃവീര! 

ദൃഡ ജയം കര്ണ്ണ, നമുക്കു കിട്ടും. 13 

സൂര്യാസ്തമനപര്യന്തം കാക്കുകില്സ്സ്റിന്ധുരാജനെ 
മിത്ഥ്യാപ്ര മി ജ്ഞ**നായിട്ട തീയില്ച്ചാടിടുമര്ജ' ജൂനന്. 14 

അള്ജ്ജൂനന് പാരിലില്ലെങ്കില് മുഹൂര്ത്തമിട മാനദ! 
ജീവന് നോക്കില്പിവനുടെ ഭ്ൂഠാതാക്കഠം തുണയാഠംകളം. 16 
പാണ്ഡവന്മാര് നശിച്ചാലോ കാടും മലയയമൊത്തിഹ 

നമുക്കു നിഷ“ കണ്ടകയീബ“ഭൂമി കര്ണ്ണം ഭൂജിച്ചിടാം. 16 

ദൈവം കെടുത്തവന് പാര്ത്ഥന് പിഴച്ചോനാണു മാനദ! 

കാര്യാകാര്യം ഗ്രഹിക്കാതെ പോരില്സ്സ്റത്യം കഴിച്ചവൻ. 17 
കിരീടിയാം പാണ്ഡുപുത്രന് ജയദ്രഥവധത്തിനായ് 

ഇരസ്സ്റത്യം ചെയ്തതും കര്ണ്ണ, സ്വനാശത്തിന്നുതന്നെയാം. 18 
രാധേയ, ദുര്ദ്ധര്ഷനാക മങ്ങി രിക്കുമ്പൊളര്ജ്ജൂനന൯ 

അര്ക്കാസ്ുമനമു൯ന്പു ണ്ടോ കൊല്ലൂന്ന൬ൂ സിന്ധുരാജനെ? 39 

മദ്രേശനും മഹാത്മാവാം കൃപനും കാത്തുനില്യവേ 

ജയദ്രഥനെ യുദ്ധത്തില്ക്കൊല്വതെ അങനെയര്ജ് ജന? 20 
ദ്ണിയയം ദുശ്ശാസനനും ഞാനും രക്ഷിച്ചുനില്ലവേ 

നേടുമോ സിന്ധുപതി യെ ഫല്ഗുനന് കാലചോദിതന്? 21 

പൊരുന്നൂ പല ശൂരന്മാര് മറിയുനനൂ ദിവാകരന് 

ജയദ്രഥനെയീപ്പഠര്ത്ഥന് ദ്ൂഡം നേടില്ല മ:നദ! 

കര്ണ്ണ, ഞാനും മററു ശുരത്തേരാളികളൊത്തു നീ 
ദൂരണിയ്യം മദ്രരാജാവും കൃപരുംകൂടിയൊളത്തടന 23 

കിണഞ്ഞു പൊരുതു പോരിലണഞ്ഞര്ജ ജന നോടു നീ. 

& മിത്ഥ്യാപ്രതിഞ്ജന് സത്യം പാലറക്കാന് കഴിയാത്തവന്, 



402 ദേയ്ദ്രഥവധപര്വ്വം 

എന്നു നി൭ന്െറ മകന് ചൊലല്പിക്കേട്ടാധിരഥി മാനദ! കക 

ദുര്യോധനന് കുരു പതിയോടി തൊന്നോതി യൃത്തരം. 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

ലാക്കുറച്ചോരു വില്പാളി ശൂരനായോരു മാരുതി 7 

അസംഖ്യമവ്പെയ്കു പോരി ലേററം ദേഹം പിളര്ന്ന ഞാന് 
നില്ലേണമെന്നു നില്ലന്നേന് പോരില്സ്സറയ്പ്തി മാനദ! ൧6 

മഹാബാണാര്ത്തനാമെന്െറയംഗം ചേഷ്ട പ്പതില്ലിഹ; 
ചൊരുവേന് ഞാന് ശക്തി പോലെയങ്ങന്ത്റാണെന്െറ ജീവിതം. 

സിന്ധുരാജനെ യീ പ്പാണ്ഡുപുത്രന് ഹിംസിച്ചിടാപ്പടി 

കൂര്ത്തുമുരത്തമ്പെ-യ്കതിര്ത്തു പേര്ത്തും ഞാന് പൊരുതുമ്പൊഴേ, 

വീരന് നേടാ സൈന്ധവനെസ്സുവ്യസാചി ധനഞ്ജയന്. 

എപ്പ്പോഴം ഹിതമിച്ചുിക്കും കൂറാണ്ടോന് വേണ്ടൊരാ ക്രിയ 29 

ഞാന് ചെയുന്നുണ്ട കൌരവ്യ, ജയം ദൈവത്തില് നില്പതാം. 

പോരില്പ്പ്ാരം പ്രയത്തിക്കാം സിന്ധുരാജന്നുവേണ്ടി ഞാന് 90 

നിന് പ്രിയത്തിന്നു രാജേന്ദ്ര, ജയം ദൈവത്തില് നില്പതാം. 
ഇപ്പയോളര്ജ് ജൂനനോടേല്ലേന് സ്വന്തം പരുഷമാര്ന്നു ഞാന് 91 

നിനക്കായ”പ്പുരുഷവ്യാഘ, ജയം ദൈവത്തില് നില്പതാം. 
ഇപ്പേരംക്കുരുശ്രേഫ്ഠ, ഞാനും പാര്ത്ഥനും തമ്മിലാഹവം 82 
കാണട്ടേ സൈന്യമൊട്ടക്കു ക.ഠാരം രോമഹര്ഷണം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണദര്യോധനന്മാരീവ൨ണ്ണം പോരിലുരശ്ണുവേ ൫3൫8 

കൂരംമ്പയ്തര്ജ് ജു നന് കൊന്നു മുടിച്ചു നിന്െറ സേനയെ. 

തീക്ഷ ണഭല്പം വിട്ടറുത്തു മാറാത്താശ” ശൂരര്തമ്മുടെ 34. 

ഇരുമ്പലഷ്ക്കുമ്കെതിര്കൈ തൂമ്പ ക്കൈപോലസംഖ്യമേ, 

കൂരമ്പെയ്യാത്തചകളം മുറിച്ചിട്ട മഹാളജന് 30 

ആനത്തുമ്പ | ഹയഗ്രീവ രരച്ചുകളമെങ്ങുമേ. 

പ്രാസ തോഷരമേനത്തുന്ന ചോര ചാര്ത്തും ഹയസ്ഥരെ 36 
കണ്ടിച്ചൂ രണ്ടുമൂന്നായിട്ടോരോ പേരെക്ഷ രങ്ങളാല്. 

അശ്വങ്ങളും കുംഭികളം ചത്തു, വീണിതു ചററുമേ 37 

കൊടിായഷ്യം കുടയും വില്ലും തലയും ചാമരങ്ങളം. 

ഉണക്കക്കാട തീപോലെ നിനെറ വന്പട ചട്ടവന് 38 

ക്ഷണം കൊണ്ടര്ജ്ജുനന് ചോ നിരന്നൊന്നാക്കി പാര്ത്തടം. 
നിന് ബഖം മിക്കതും യോധര് ചത്തമട്ടാക്കീയാബ്ബലി 99 
സന്ധ്രാജാന്തികത്തെത്തീ ദുര്ദ്ധര്ഷന് സത്യവിക്രമന്. 
ആബ ഭീമനും സാതൃകിയയം ക ത്തിടുന്നോരു ഫല്ഗുനന് 40 

ധോടിച്ചു ഭരതംശ്രദ്യ, കത്തുമഗ്നി കണക്കിനെ. 
അമ്മട്ട വല്ുമവനെ വീര്യത്താല്ക്കണ്ട നി൯ ഭടര് 41. 
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പൊറുത്തി ല്ലാ ഫല്ഗുനനേ വില്ലന്മാര് പുരുഷര്ഷഭര്. 
ടുര്യോധനന് കര്ണ്ണനുമശ്ശൂല്യനും വൃഷസേനനും 4 

ഭരണിയും കൃപരും പിന്നെ സ്വയമേ സിന്ധുരാജനും 
സൈന്ധവാര്ത്ഥം ചൊടിച്ചേററു മറച്ചിതു കരീടിയെ. 43 

തേര്വഴിക്കായത്തുള്ളവോനെ ജ്യാതലാരാവ*മോടഹോ! 
യൃദ്ധദക്ഷന് പാണ്ഡവനെ മററും യൃദ്ധവിശാരദര് 44 

ഭയം വിട്ടാര്ത്തെതിര്ത്തേററു വാ തുറന്നന്തകാഭനെ 
പിന്നിര്ത്തിസ്സിന്ധുപതിയെക്കൃഷ്ണാര്ജ” ജുനവധോദൃതര്. 

അര്ക്കാസ്ുമനുവും കാംക്ഷിച്ചര്ക്കബിംബം ചുവക്കവേ 
പാമ്പൊക്കും കൈകളാല് വില്ല വലിച്ചായവരമ്പകഠം 46 

സൂര്യാംശൂപ്രായമൊട്ടേറെത്തുകിനാരര്ജ് ജുനന്െറമേല്,. 
എയ്കതെയുന്നതുമവ കിരീടി രണദുര്മ്മദന് 47 

ഓരോന്നു രണ്ടുമൂന്നെട്ടെന്നറുത്തവരെയെയ്കുതേ. 
തനിക്കെഴും ശക്തി കാട്ടിസ്സ്റിംഹലാംഗുലകേതനന് 8 

കൃപീസുതന് ഫല്ഗുനനെത്തടുത്തിതു ധരാപതേ! 

അവന് പത്തമ്പര്ജ്ജൂനനെയേഴെയ്കകാക്കൃഷ്ണനേയയമേ 49 
നിന്നുകൊണ്ടാന് തേര്വഴിക്കു ജയ്ദ്രഥന൯ രക്ഷയായ”. 
ഇവനെക്കാരവശ്രേഷ്ലരാ മഹാരഥരേവരും 50 
പെരുത്ത രഥസംഘത്താല് വളഞ്ഞു ചുററുമപ്പ്പൊഴേ. 

വിലുലച്ചും കൊണ്ട വീണ്ടും സായകങ്ങഠം ചൊരി ഞ്ഞവര് 51 

കാത്തുകൊണ്ടാര് സൈന്ധവനെ നിന്റെ പുത്തരന്െറയാജ്ഞയാല് 

ശൂരൻ പാര്ത്ഥന്െറ കൈയുക്കു കാണായിതവിടെത്തദാ 52 
അമ്പൊടുങ്ങായ”് കയും പിന്നെഗ്ഗാണ്ഡീവത്തിന്െറ ശക്തിയയം, 

ദ്ൂരരണി ശാരദ്വതരുടെയസസ്രുമസ്ര്രോല്ത്തടുത്തവന് ൫3 

ഓരോരുത്തരെയായൊന്൯പതമ്വെയ്ണാനേവരേയയമേ. 

അവനെ ദ്രാണിയിരുപത്തഞ്ചേഴാ വൃഷസേനനും 54 
ദുര്യോധനന് വിംശതി മാന് മുമ്മൂന്നാക്കരണ്ണശല്യരും 

ഇവന്്െറെറ നേര്ക്കാര്ത്തടുത്താഞ്ഞെയ്ക്ുകൊണ്ടിതു വീണ്ടുമേ 65 

വിലിട്ടലച്ചുങ്കൊണ്ടെങ്ങും വളഞ്ഞാരവരപ്പ്യൊഴേ 

ചുററുമേററമടുപ്പിച്ചു രഥമണ്ഡലമായവര്. 56 
സുര്യാസ്പുമനവും കാത്തു വെമ്പിക്കൂടും മഹാരഥര് 
അവന്െറ നേര്ക്കെതിര്ത്താര്ത്തു വില്ലലച്ചീട യവർ. ൭77 

മേഘങ്ങഠം മലമേല് മാരി പോലെ കൂരമ്പ തൂകിനാര്. 
അവര് ദി വ്ൃയമഹാസ്സ്രങ്ങഠം കാണിച്ചാരങ്ങ മന്നവ! ൭8 
ഇരി മ്പുലഗ്തുക്കൈയ ന്മാര് ശുൂരര് പാര്ത്ഥട റ മേനിയില്. 
നിന് ബലം മിക്കതും യോധര് ചത്തമട്ടാക്കിയ.ബ്ബലി ൭ 

ൽ ജ്യാതലാരാവം --ഞാണി ന്േറയും കൈയടിയുടേയും ശബ്ദം. 
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അടുത്തു സൈന്ധവനൊടു ദര്ദ്ധര്ഷന് സത്യവിക്രമന്. 

കര്ണ്ണനമ്പെയ്തായവനെത്തടുത്തു പോരില് മന്നവ! 60 

ആബഭീമനും സാത്വതനും കാണ് കവേതന്നെ ഭാരത! 

അവനെത്താനെതിര്ത്തെയ' രൂ പോരില്പ്പത്തമ്പു ഫല്ഗുനന്, 

സര്വ്൮വസൈന്യങ്ങളം കാണ്കെക്കര്ണ്ണനെത്താന് മഹാളജന് 

സാത്വതന് മൂന്നമ്പുകൊണ്ടാഞ്ഞെയ് തൂ കര്ണ്ണനെ മാരിഷ! 62 

ഭീമന് മൂന്നന്പെയ്ക വിണ്ടുമേഴമ്പെയ്കിതു പാര്ത്ഥനും 

അവരെത്താനറുവതുവീ തമമ്പെയ്ക കര്ണ്ണനും. 63 

കര്ണ്ണന്നു യുദ്ധം പലരോടൊപ്പമായിതു മന്നവ! 

അതില്ക്കാണായിതാശ്ചര്യം കര്ണ്ണനറെറ പണി മാരിഷ! 63 

താന് ചൊടിച്ചാ മുന്നു രഥീന്ദ്രരെപ്പോരില്ത്തടുത്തതില്. 

വൈകര്ത്തനന് കര്ണ്ണനെയാപ്പേഠരില്പ്പാര്ത്ഥന് മഹാഭജന്65 

സര്വ്വതര്മ്മത്തിലും ൂറുബാണമെയ്കീടി നാനുടന്. 

മേലൊക്കച്ചോരയണിയം സുതപുത്രന് പ്രതാപവാന് 66 

വീരന് ധനഞ്ജയനെയുമന്പതവമ്പെയ്യീതപ്പൊഴേ. 

അവനെറയാക്കൈവഗത്തെക്കണ്ടടങ്ങീല ഫല്ഗുനന് 67 

അവന്െറ വില്ലറത്തിട്ട പാര്ത്ഥനെയ” രൂ സ്പനാന്തരേ 

ഒന്പതമ്പുകളാ വീരന് വെമ്പലോടടം ധനഞ്ജയന്. 68 

അവനെക്കൊല്ലുവാന് സുര്യറ ര്ച്ചസ്സള്ളോരു സായകം 

വെമ്പണ്ടപ്പോഠം വെമ്പലോടം പോരിലെയ് തു ധനഞ്ജയന്. 
ആബ്ദാണമെത്തുമ്പൊഴടന് ദ്രണി കണ്ടിച്ചിതപ്പൊഴേ 

മൂര്ച്ചയുള്ള ര്ദ്ധ ചന്ദ്രത്താലതററുഴിയില് വീണുപോയ്. 70 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തിസ്സ്റുതപുത്രന് പ്രതാപവാന് 

അനേകായിരമയമ്പവെയ്തു മുടിനാന് പാണ്ഡുപുത്രനെ. 71, 

കര്ണ്ണനെയ്കീടുഒ ഉതിരററുള്ളോരാശ്ശ്ൂവൃഷ്ടിയെ 

കാററു പാററകളെപ്പോലെ പോക്കിയവ്പെയ്കു ഫല്ഗുനന്, 72 

അമ്പാല് മൂടകയുംചെയ്താനവനെപ്പോരിലര്ജ്ജുനന് 

യോധന്മാരൊക്കയും കാണ്കെക്കൈവേഗം കാട്ടിടന്നവന്. 73 

മൂടി ക്കൊണ്ടാനര്ജ”ജൂനനെശ്ശൂതൂുസംഹാരി കര്ണ്ണനും 

പല സായകജാലത്താല്ച്ചെയ്യതി ന്നെതിര് ചെയുവോന്., 74 

ചീററും കാളകളെപ്പോലാ നരസി ംഹര് മഹാരഥര് 

വെക്കമമ്പെയ്യംബരത്തെയൊക്ക മൂടിയ ടച്ചുതേ. 75 

ശരഘം കൊണ്ട കാണാതെയവര് നിന്നെയ്ക തങ്ങളില് 

പാര്ത്ഥന് ഞാന് നില്ല, കര്ണ്ണന് ഞാനങ്ങു നില്ല്യെട ഫല്ഗുന! 

എന്നു തര്ജ്ജിച്ചു വാക “ശല്യം കൊണ്ടു കുത്തീടി നാരവര് . 
പോരില്പ്പൊരുതി നാർ വീരര് ചിത്രമായ” ലഘു സഷ്ടുവാ 

ക :ണേണ്ടുന്നവരായ' നിന്നാ മുററും യോധസമാഗമേ. യ" 



സങ്കലയുദ്ധം ക്ലു) 

സി ദ്ധചാരണവായവ്ൃയര് പോരിലേററം പുകഴത്തുവോര് 8 
ഡൃദ്ധം ചെയ് രൂ മഹാരാജ, തമ്മില് വെല്വാന് മുതിര്ന്നവര്. 

റം ദുര്യോധനന് ഭൂപ, നിന്നാഠംക്കാരോട$ ചൊല്പിനാന്: 

നിങ്ങഠം പോയക്കരണ്ണനെക്കാപ്പി൯, പോരില്ക്കൊല്ലാതെ 
പാര്ത്ഥനെ 

പിന്തിരിക്കില്ല രാധേയ,നെന്നെന്നോടോതിയാ വ൮ൃഷന്.'”" 80 

ഇതിന്നിടയ്ക്കു രാജാവേ, കണ്ട കര്ണ്ണന്െറ വിക്രമം 
ചെവിയോളം വലില്ലെയ്യ ക൪ണ്ണാശ്വങ്ങളെ നാലുമേ 81 
കാലആ൪ കേററിനാന് നാലു ബാണത്താല് ശ്വേതവാഹനന്. 

ഭല്പത്താല്ത്തേരില്നിന്നിട്ടു വീഴാത്തി സാരഥിയേയയമേ ൫ 

നിയക൯ കാണ്കെയമ്പെയ്ത്ക മൂടി ക്കൊണ്ടി തു വീണ്ടുമേ. 

അശ്വങ്ങഠം ചത്തു സൂതന് പോയ് പോരിലമ്വേററടഞ്ഞവന് 
ശരജാലം കൊണ്ടുഴന്നു ചെയ്യേണ്ടതറിയാതെയായ'. 

തേര്പോയവനെയമ്മട്ട കണ്ട തേരേററിയപ്പ്യൊഴേ ൫4. 

അശ്വത്ഥാമാവു രാജാവേ വീണ്ടും പൊരുതി പാര്ത്ഥനായ*. 

ശല്യനും പാര്ത്ഥനെപ്പാരത്തു മുപ്പുതമ്പെയ്തിതപ്പെൊഴേ 85 

കൃപനെയ്കാനി രുപതു ശരത്താല് വാസുദേവനെ 

പാര്ത്ഥനേയ്യം പന്തിരണ്ടു ബാണംകൊണ്ടെയ്ക്ക മന്നവ! 6 

നാലമ്പു സിന്ധുരാജാവുമേഴമ്പ വൃഷസേനനും 
കൃഷ്ണാര്ജ“ജൂനരെ വെവ്വേറെയെയ്കുകൊണ്ടാര് മഹീപതേ! 8? 
അമ്മട്ടങ്ങോട്ടെതിര്ത്തെയ്കാന് കുന്തീപുത്രന് ധനഞ്ജയന് 
ദ്ൂരണിയെത്താനറുപതും നാലും ശല്യരെ നൂറുമേ. 898 

പത്തു ഭപ്പം സൈന്ധവനെ മൂന്നമ്പ വൃഷസേനനെ 
കൃപനെത്താ നി രുപതുമമയ്ക്കിതാര്ക്കുന്ന ഫല്ഗുനന്. 89 
സവ്യസാചിക്കുള്ള സത്യം മുടക്കാന് നോക്കുമായവര് 
ചൊടിയോടും നിന് ഭടന്മാരുടനേററി തു പാര്ത്ഥനില്. 0 

അങ്ങര്ജജൂനന് മുററമേ വാരുണാസ്തും 

പ്രയോഗിച്ചു ധാര്ത്തരാഷ്ട്രാര്ത്തി കാരി* 
എതിര്ത്തേററു പാര്ത്ഥനെക്കാരവന്മാര് 
പെരുംതേരാല്ശ്രരവര്ഷങ്ങഠം തൂകി. 9 

വ്യാമോഹമേകുംപടി ഘോരയുദ്ധം 
മൂത്തപ്പെഴാ രഗജകുമാരനോടായ് 
ഏററമ്പ തൂകിപ്പൊരുതുന്ന വീരന് 
മോഹിച്ചുതില്ലങ്ങ കിരീടമാലി. 92 

കുരുക്കഠംതന് നാടിനായ” സവ്യസാചി 
പന്തീ രാണ്ടാണ്ടി ണ്ടലുഠംക്കൊണ്ടു കൊണ്ടേ 

& ധ്രാര്ത്തരാഷ്യാര്ത്തികാരി ധ്യ തരാഷ്ടപുത്രന്മാരെ ദു:ഖിപ്പിക്കുന്നവന്, 



ട06 ജയദ്രഥവധപര്വ്ൃവം 

ഗാണ്ഡീ വോത്ഥക്രൂരബാണങ്ങളാലേ 

ദിക്കൊക്കയും മൂം ! നാനപ്രമേയന്. ി 
ആകാശത്തില്ക്കൊള്ളിമീന് ചിന്നി മിന്നീ 
ദേ ഹത്തോറും വീണിതേറെക “ഖഗങ്ങഠം 

ക്രോധത്തോടും രഞ്ഞ ഞാണുള്ള വില്പാല്-- 
ക്കിരീടിയാ വൈരിവര്ഗ്ഗം മുടിക്കേ. 9 
പരം പെരുംവില്ലൊടുമാപ്പുകഴ“ന്നവന് 
കിരീടിയമ്പെയ്ക ബലം മുടിപ്പവന് 
ഗജപ്പുറത്തും കുതിരപ്പുറത്തുമാ-- 

യെഴും കുരുശ്രേഷ്ഠരെയെയ്കു വീഴ്ത്തിനാന്. 95 
പെരുംഗദാജാലമി രുമ്പലഷ്ക്കു വാഠം 

വേലെന്നുവേണ്ടാ പടയില് ക്ഷിതീശ്വരര് 
ഭയങ്കരന്മാര് പുരുശസ്ധ്രജാല മ-- 

ഞ്ങെടുത്തു പാഞ്ഞേററിതു പാര്ത്ഥനോടുടന്. 98 
പരം യൃഗാന്താട്രരവ'ത്തില് വന്പെഴും 
മഹേന്ദ്രചാപാ2 ഭ കലര്ന്ന ഗാണ്ഡിവം 
വലിച്ചു കൈക്കൊണ്ട ചിരിച്ചു നിന്െറയാ-- 
ബ്ബലത്തിലേറീ യമരാഷ'ട്രവര്ദ്ധന൯3. 9? 
വരുന്ന തേരാന ഹയങ്ങഠം കാലായം.. 
ക്കൂട്ടങ്ങഠം വില്പഠളികളേയുമപ്പോടം 
സര്പ്വായയധം പോയ്യയിര് കെട്ട കാലനൂ൪ 
പുലര്ത്തിടും മാതിരിയാക്കി വീര്യവാൻ. 98 

146. ജയദ്രഥവധം 

അര്ജ്ജുനന് തന്െറ ശക്തി മുഴവനും കാണിച്ചു യൃദ്ധം ച്ചെയ്യുന്ു. അസം 

ഖ്യം ഭടന്മാര് ചത്തുവര്ഴന്നു. ശര്രുക്കരംക്കു ഭയങ്കരമായ നാശനഷ്ടങ്ങഠം സംഭ 
വിക്കുന്ന. സൂര്യനസ്തമിക്കാറായപ്പേഠം, ഉപായം കൊണ്ടല്ലാതെ സുരക്ഷിത 
നായ ജയദ്രഥനെ കൊല്ലംന് സാധിക്കയിള്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണന് 
ഇരുട്ട സൃഷ്ടിച്ച് ശത്രുക്കളില് സുര്യനസ്തമിച്ചു എന്ന വ്യാമോഹമുണ്ടാക്കുന്നു. 

അങ്ങനെ അര്ജ്ജൂനന് ജയദ്രഥനെ വധിക്കുന്നു . 

സങ്ജയല് പറഞ്ഞു 

ക്രുദ്ധാന്തകക്കൂക്കിവിളിക്കു തുല്യം 
ശക്രാശനിസ്ഫോടസമം കഠോരം 
ധനഞ്ജയന് ഗാഡുമുലച്ചിഴച്ച 

വിസ്ററുഷ്യമാം വില്ലൊലി കേഴയക്കയാലേ. ടി. 
ടെ 

1 യൃഗാന്താട്രരവം ... പ്രളയകാലത്തെ മേഘഗര്ജ്ജനം. 2 മഫേന്ദ്രചാപം 

ച ഇന്ദ്രന്െറ വില്ല്. 3 യമരാഷ്ടവര്ദ്ധനന് യമ ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യയെ 
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നവ൯. 4 ശക്രാശനിസ് ഫോടനം --വ|ജത്തി ന്െറ ഭയങ്കരമായ 

ശബുംം 



ജഡധ്ദ്രഥവധം 407 

പേടിച്ചുഴറിയന്നേരധിളകും നിന് ബലം നൃപ! 
പ്രഭളയക്കാറേററിളക'ത്തിര തല്ലി ചറിഞ്ഞഹോ! കൂ 
മകരം മീനുമലയയം കടല്വെള്ളം കണക്കിലായ. 

പടയില്ച്ചുററി നാന് പാര്ത്ഥന് കാണേണ്ടോരു ധനഞ്ജയന് 3 

എപ്പോഴുമൊപ്പം ദിക്കെങ്ങും ചിത്രാസ്ത്റക്കൈകഠം കാട്ടവോന്. 
എടുപ്പോതും മഹാരാജ, തൊടുപ്പോതും കിരീടിയെ ക് 

വലിപ്പോതും വിടുമ്പോതും കാണ്മീലാ ലാഘവത്തിനാല്. 
ഉടന് ചൊടിച്ചുഗ്രൈന്ദ്രാസ്രം തൊടുത്താനാ മഹാഭജന് 5 
പാടേ ഭാരതയോധര്ക്കു പേടിയാമ്മാറു ഭാരത! 
ദി വ്യാസ്രൂമന്ത്രിതഭശരനിര കാണായി തപ്പയൊഴേ 6 

എരി തീമുഖമാമ്മാറു നൂറുമായിരവും ശരി 

ചെവിയോളം വലിച്ചെയ്യ സൂര്യാഗ്നൃഗ്രശരഃങ്ങളാല് റ് 

ആകാശം കൊള്ളിമീന് ചിന്നുംപടി ദുഷ്പ്രേക്ഷ്ൃയമായിതേ, 
ശരാന്ധകാരമുടനേ കൌരവന്മാരയയ്ക്കുവേ 8 
അന്യര്ക്കശക്ൃയമതിനെ വെമ്പിടുംപടി പാണ്ഡവന് 
വിക്രമിച്ചിട്ട ദിവ്യാസ്ററബാണം തൂകി മുടിച്ചുതേ. 9 

രാവിരുട്ട പുലര്ച്ചയ്ൂ രവിയെന്ന കണക്കിനേ 
പിന്നെയാ നിന്െറ സൈന്യത്തെദ്ദീപൃബാണാംശരരാജിയാല് 
വേനല്ലര്ക്കന് പല്വലാംബു“പോലെ പോക്കീടിനാന് പ്രഭ. 
ദി വ്യാസ്ര്രജ്ഞന് പ്രയോഗിക്കും സായകാംശുക്കളപ്പൊഴേ 11 
ഉലകര്ക്കാംശുക്കഠം പോലെ ശത്രുസൈന്യം നിറച്ചുതേ. 
അമ്മട്ടു വേറെയെയ്യുന്ന തിഗ്മതേജശ്ശുരങ്ങളും 12 
വീരന്മാര് കരളില്ക്കേറീ പ്രിയബന്ധുക്കഠം പോലവേ. 
ശുരഭാവത്തില് നിന് യോധരവനോടാരെതിര്പ്പിതോ. 33 
തീയോടിയ്യാന്പാററകഠംംപോലവരെല്പാം നശിച്ചുപേഠയ്. 
ശത്രുക്കഠംക്കുയിരും പേരുമിത്ഥം മദ്ദിച്ചുകൊണ്ടവന് 14 
പാര്ത്ഥന് ചുറാര്ീ പോര്ക്കളത്തില്മുരത്തിമാന്മു നയപോലവേ. 
കിരീടം വെച്ച വലക,ളംഗദംപോട്ട കൈയുകഠം, 35 

കുണ്ഡലാഡ്യച്ചെവി കള, മെയ്യറത്തു രിപുക്ക ടെ. 
ആനക്കാര്ക്കോ തോമരാഡ്യം? പ്രാസാഡ്യയം? സാദികഠംക്കുമേ 
കാലാളകഠംക്കു ചര്മ്മാഡ്യം* ചാപാഡ്യം രഥികരയക്കുമേ 
പ്രതോദാഡ്ധ്യം10 സൂതര്കഠംക്കുമുള്ള കൈ കൊയ്തു പാണ്ഡവന്, 

1 ലാഘവം ... കൈമിടുക്കു൦. 2 ഉഗ്രൈന്ദ്രാസ്ത്രം... ഭയങ്കരമായ ബഐന്ദ്രാ 
സത്രം. 5 ദിവ്യാസത്രമന്ത്രിതം -- ദിവ്യങ്ങളായ അസത്രമന്്രഞ്ങഠം ജപിച്ചു 
പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടതു”, 4 സുര്യാഗ്നൃഗ്രശരങ്ങഠം.. സൂര്യനെ പ്പോലെയയം അഗ്ന? 
യെപ്പോലെയയം ഉഗ്രങ്ങളായ അമ്പുകഠം. 9 ദുഷ് പ്രേക്ഷ്യം- നോക്കാന് പററാ 
ത്തത്. 6 പല്വലാംബു...ചിറക്കുഴിയിലെ വെള്ളം. 7 തോമരാഡ്യം ം വേല് 
ധരിച്ചതു. 8 പ്പാസാഷ്യയം -- കുന്തം ധരിച്ചതു“. 9 ചര്മ്മാഡ്യയം പരിച 
ധരിച്ചതു”. 190 പ്രതോദോഡ്മയം ചമ്മട്ടി ധരിച്ചതു”. 
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ദീപ്ലോഗ്രവിശിഖാര്ച്ചിസ്സായശ്ലോഭിച്ചാനാദ്ധറ ഞജയന് 
പൊരി ചിന്നും ജവാലകോലുമെരിതീയെന്നവണ്ണുമേ. 38 

ദേവേന്ദ്രതുല്യനവനെസ്സുര്പ്പശസ്ര്രധരാഗ്ര്യനെ 
പുരുഷര്ഷഭനെച്ചുററുമെങ്ങും തേരാണ്ടേ മുററുമേ. 19 

മഹാസ്സ്രനി കരം തൂകിക്കാണേണ്ടുന്നോരു പാര്ത്ഥനെ 
തുള്ളവോനെത്തേര്വഴിയില് ജ്യാതലസ്വനശാലിയെ 20 
നേരിട്ടു നോക്കാനായീലാ യത്നിച്ചിട്ടം നരശ്വേരര് 

നട്ടുച്ചന്ു തപിപ്പിക്കുമര്ക്കനെപ്പോലെയംബരേ. 41 

ദീഫ്ലോഗ്രശരസമ്പത്താല്ക്കിരീടി വിലസീടി നാന് 
മഴക്കാലത്തിന്ദ്രചാപമേന്തും വന്കാര് കണക്കി ഒന. 22 
ജിഷ്ണ നിര്മ്മിച്ചേരു മ-വാഘോരദരസ്പരമാമതില് 

മഹാസ്ര്രപ്രളയത്തിങ്കല് ഠെ: ധപുംഗവര് മുങ്ങി നാർ. 23 

തലയറേറാരുടല്കളം കൈയററുള്ളോരു മെയ കളം 

പടം! പോയാക്കയുകളം വിരല് പോയേ പടങ്ങളം 24 

തൃമ്പിക്കൈഷം കെൌൊമ്പുമരററുപോയ മത്തഗജങ്ങളം 

കുളമ്പു ഗളമററശ്വങ്ങളും ചിന്നിയ തേര്കളം 45 

കുടലററും കാല് മുറിഞ്ഞുമേപ്പററം: മററുമങ്ങനേ 

ചേഷ്ടവിട്ടു പിടപ്പേോരു. നൂറായിരവു മൊത്തഹോ! 6 

അന്തകാഘഠത ലളിതം പാര്ത്മന്െറ പടുപോര്ക്കളം 
കാണായി തു മഹാരാജ, ഭീരുക്കഠംക്കു ഭയങ്കരം 27 

മുന്നം പശുവധം ചെയ്യ രുദ്രാക്രീഡം* കണക്കിനെ. 
കത്തിയ ന്വേററററ തൂമ്പിക്കൈയാല് പാമ്പള്ളപോലിള് 28 

ചിലേടം മിന്നി വ്ക്താബ്ജം ചിന്നി സ്രക്കുടള്ള പോലെയും. 

നല്ത്തലപ്പാവു മകുടം വള തോഠംവള കുണ്ഡലം 9 

പൊന്നണിച്ചട്ട കുതിരധാനക്കോപ്പിവരയാത്തഹോ! 
ക്ിരീടനികരം ചിന്നിച്ചി തറീട്ടങ്ങമിങ്ങുമേ ച ;] 
ശോഭിച്ചിതേററവും ഭൂമി ചിത്രം നവവധ്ുപ്പടി. 

മേദോമജ്ജച്ചേറിയന്നും ചോരത്തി രയലച്ചുമേ [പ] 

മര്മ്മാസ്ഥി കൊണ്ടാഴമാണ്ടും മുടിച്ചണ്ടി തിരണ്ടുമേ 

തല കൈ കല്ത്തടം പണ്ടം പൊന്ക്രോധാസ്ഥി നിറത്തഞുമേ 

കൊടി ക്കൊടിക്കൂറ കേരന്നും കടവില്ത്തിരയാര്ന്നുമേ 

ച്ചത്തോര് വന്േമേനിയൊത്താനത്തടി മെയ്യിട ചേര്ന്നുമേ 33 
രഥോഡുപശതം?” ചിന്നിയശ്വാഘക്കരയാര്ന്നുമേ 

[ പടം - കൈത്തലം, 2 ഏപ്പററു് . സന്ധിബന്ധങ്ങഠം മുറിഞ്ഞു". 8 
അന്തകാഘാതം ---യമനെറ പ്രഹാരം. 4 രദ്രാക്ര1ഡം ംംസംഹാരരുദ്രന്െറ ത്രീ 

ഡാസ്ഥലം. 5 ഇളംംംഭൂമി. 6 സ്രക്ക്.--മാല. 7 രഥോഡുപശതം.- ൯൨ 
കണക്കിനുള്ള രഥങ്ങളാ പന്ന പൊങ്ങുതടികളോടുകൂടിയതു'. 
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തേരച്ചുതണ്ടുരുഠം നുകം കൂബരങ്ങള മാര്ന്നുമേ 3൭ 

കത്തി വാഠം വേലമ്പു മഴുവിവയാല് ദുഷഃ*പ്രധൃഷ്യമായ് 

വളകങ്കഗ്രാഹമാണ്ടു ഗോമായു 'മകരാഡ്ധ്യമായ” ടി 

കഴുക്രൂരഗ്രാഹമൊത്തു ശി വാരുതകഠഗഠോരമായ" 
തള്ളം പ്രേതപിശാചാഡ്യഭൂതസംഘങ്ങഠം തിങ്ങലായ് 96 

ചത്തു വീണുള്ള പോരാളി യടല്ക്കൂട്ടമൊലിപ്പതായ” 
ഘോരം വൈതരണിക്കൊത്തു പാരം രാദ്രം ഭയങ്കരം 3 

ഭീരുക്കഠം പേടിച്ചുഴല്ും ചോരപ്പുഴയൊഴുക്കിനാന്. 

മൂര്ത്തി പുണ്ടന്തകന്മട്ടുള്ളവന്െറ തൊഴില് കണ്ടട൯ 98 
പണ്ടുണ്ടാവാതുള്ള പേടിഷയാണ്ടു കാരവരാ രണേ, 

വീരാസ്രുങ്ങളെയ സ്ര്രങ്ങഠം കൊണ്ട കൈയേററു പാണ്ഡവന് 39 

താന് രദദ്രനെന്നു കാണിച്ചു രാദ്രകര്മ്മത്തില് നില്പവന്. 
ഉടന് തേര്നിരയൊക്കയും കടന്നാനര്ജ്ജുനന് നൃപ! 40 

നട്ടച്ചദ്ും ബരത്തില്ച്ചൂടേററുമരക്കനെയാംവിധം 

സര്വ്വഭൂതങ്ങളം നേരേ നോക്കാനായീല പാര്.ത്ഥനെ. 41 

ആ മഹാനുടെ ഗാണ്ഡീ വവില്ലില്നിന്നേത്തുമമനുകഠം 
വാനിലന്നങ്ങളണികഠം പോലെ കാണായിതപ്പൊഴേ; [7 

വീരാസ്ര്രങ്ങളെയസ്ധ്രങ്ങഠം കൊണ്ടൊട്ടുക്കു തടുത്തവന് 
താന് രാദ്രനെന്നു കാണിച്ചു രാദ്രകര്മ്മത്തില് നില്പവന്. 49 

ആ രഥീന്ദ്രരെയൊകെക്കയും കേറിപ്പോന്നിതു ഫല്ഗുനന് 
നാരാചം തൂകി മോഹിപ്പി ച്ചാസ്ക്സൈന്ധവവധത്തിനായ്. 44. 

ദി ക്കി ലൊട്ടക്കമ്പ തൂകി ക്കൊണ്ടടന് കൃഷ്ണസാരഥി 
പോരില് ചരിച്ചു കാണേണ്ടന്നവനാമാദ്ധനഞ്ജയന്. 46 

ട്രരിക്കംപടിയാ മാനൃശൂരന്െറ വിശിഖാളികഠം 
കാണായി തംബരത്തിങ്കല് ആൂറ൮മായിരവും ശരി. 86 

എടുപ്പോതും തൊടുപ്പോതും കൊടും വില്പാളി ജിഷ്ണുവെ 

വിടുമ്പോതും കാഞണ്ഞതില്ലാ പടു കുന്തി കുമാരനെ. 7 

അമ്മട്ട ദി ക്കെങ്ങുമെല്പാത്തേരാളികളെയും നൃപ! 

അമ്പിച്ചു3ടന് സൈന്ധവനെ മു൯ന്പില്ക്കണ്ടേറിയര്ജജൂനന്. 

എയ്യാനറുപതും നാലും മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളെ 

പാണ്ഡവന് സൈന്ധവാന്തം പോയക്കണ്ടഹോ! പ൨ടയാളികഠം 

വീരര് പിന്വാങ്ങിയവനുള്ളയിരില്ക്കൊതി തീര്ന്നവര് 
തിരക്കിലാരാരേല്ലന്നൂ പോരില് പാര്ത്ഥനെ നിന് ഭട, 50 

അവന്െറഴുയിര് പോക്കുന്നമ്പേല്ലുന്നുണ്ടടലില് പ്രഭോ! 

കബന്ധമിശ്രമാക്കീ നിന് പടയങ്ങു മഹാരഥന്. 0 

4 ഗോമായു...കുറുക്കന്. 2 അമ്പിച്ചു” അമ്പരപ്പിച്ചു ; പേടിപ്പിച്ചു”. 
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അഗ്നിജ്വാലയ്യ്കൊക്കുമമ്പു ചിന്നീട്ട ജയിയ ര്ജ് ജൂനന്൯ 

ഇമ്മട്ടു നിന്നുടെയൊരാ നാലംഗപ്പടയപ്പൊടേ ൭2 

അമ്പിച്ചുടന് സൈന്ധവനെ മുന്പില്ക്കണ്ടേറിയര്ജജകുനന്. 

ദ്ൂരണിയേയന്പതമ്പെയ' തൂ മൂന്നെയ് തൂ പൃഷസേനനെ 63 

കൃപവെച്ചൊന്പതവമ്പെയ്ത കൃപന്നാര്ത്തി പെടുത്തിനാന്. 

ശല്യനെപ്പതിനാറെയ്ക് പന്തിരണ്ടെയ്കു കര്ണ്ണനെ 54 

ജയദ്രഥനെയര്വവത്തി നാലമ്പെയ്യലറീടിനാന്. 

ഗാണ്ഡീ വധന്വാവെയ്യമ്പകൊണ്ടാസ്റ്റേന്ധവനപ്പൊഴേ 66 

പൊറ്ത്തില്പാ ചൊടിച്ചോന് കോല്കൊണ്ടടിച്ചാനപോലവേ. 

കഴുച്ചി റകു വെച്ചമ്പുകളെയാക്കിടി കേതനന്! 59 

കൊല്ലന് ചാണന്റ്കിട്ടവയെല്ലൊടിപ്പാമ്പൊത്തവററിനെ 

ചെവി യോളം വലിച്ചെയതൂ പാര്ത്ഥത്തേരിന്നു നേര്ക്കുടന്: 

മൂന്നു കണ്ണനിലെയ്യാറു നാരാചം വിട്ട പാര്ത്ഥനില് 

എട്ടെയ്യി തശ്വങ്ങളിലുമൊരമ്പാക്കൊടി യിങ്കലും. 58 

കൂരമ്പ സൈന്ധവന് വിട്ടതൊക്കയും പോക്കിയര്ജ'ജൂനന് 

ഒപ്പം മുറിച്ചിട്ട രണ്ട ബാണത്താല്സ്്റ്സേന്ധവന്നുടെ 

സുതന്െറ തലഴ്യം മെയ്യില്നി,ന്നാപ്പെന്നണി കേതുവും. 

അമ്വേററു കാലു കണ്ടിച്ചു വന്പേറുമതുടഞ്ഞുടന് 6 

സിന്ധുരാജന്െറ തീയൊക്കും പന്നിക്കൊടി പതിച്ചുപോയ്. 

ഇതുകാലംതന്നെ സൂരൃയനതി വേഗം ഗമിക്കവേ 61, 

ചൊന്നാൻ പാണ്ഡവനോടങ്ങു വെമ്പലോടും ജനാദനന്: 

: “ഇവന് പാര്ത്ഥ, രഥിശ്രേഷ്ഠരാറവപേര്നട$ നിര്ത്തിയോന് 62 

ജീവന് കൊതിച്ചു പേടിച്ചുംകൊണ്ടല്ലോ നില്പു സൈന്ധവല്. 
ഈയാറ തേരാളികളെ വെല്പാതെ പുരുഷർഷഭ! 63 

ഛല്മമെന്യേ സൈന്ധവനെക്കൊല്ലാ൯ പററില്ല ഫല്ഗു൩! 

എടുക്കാം ഞാന് കാശലമൊന്നരക്കന് മറവി ലാകുവാ൯. 64. 

അസ്ുമിച്ചെന്നു കണ്ടീടും ദ്ൃഡമീയൊരു സൈന്ധവന് 

ഹര്ഷത്താല്ജജീ വിതാകാംക്ഷിനിന്െറ നാശത്തിനായ് 

ദുഷ്ടൂനപ്പോളാത്മരക്ഷ ചെയ്തുകൊള്ളില്ലൊരിക്കലും [പ്രഭോ! 

ആ ലാക്കില് നീയീനിവനെയെരയണം കുരുസത്തമ! 66 

അര്ക്കനങ്ങസ്തമിച്ചെന്നുവെച്ചാദാസ്യം? നിനമയ്ക്കൊലാ. ' 

: “ എന്നാലങ്ങനെ ' 'യെന്നോതീ ജിഷ്ണു കൃഷ്ണനൊടുത്തരം; 

സൂര്യന് മറയുവാനായിട്ടി രഠം സൃഷ്ടിച്ചു കേശവന്. 

ഭഡോഗമുഠംക്കൊണ്ടാരാ യോഗി യോഗങ്ങഠംക്കീശ്വരന് ഹരി 

കൃഷ്ണന് ധ്വാന്തം* തീര്ക്കെയര്ക്കനസ്തരിച്ചെന്നുറച്ചുടന് 
ന്ത 

1 കിടികേതനന് പന്നി കൊടിയടയാളമറയിട്ടുള്ളവന്; ജയദ്രഥന് - 

ഛലം വ്യാജം; ചതി. 3 ഓദാസ്യം - ഉദാസീനത. 4 ധ്വാന്തം ഇരുട്ട്: 



ജയ്ദ്രഥവധം 411 

ഹൃഷ്ടരായീ പാര്ത്ഥനാശം പാര്ത്തു നിന് ഭടര് പധര്ത്ഥിവ! 69 
പ്രഹൃഷ്രായ് പോരിലവര് നോക്കിയര്ക്കനെ മന്നവ! 
തലയും പൊക്കിയന്നേരമവ്വണ്ണം സിന്ധുരാജനും. 70 

പരം ജയദ്രഥന് സൂര്യബിംബം പാര്ക്കുന്ന നേരമേ 
പിന്നെയും ചൊല്ലിനാൻ കൃഷ്ണന് ധനഞ്ജയനൊടിങ്ങനേ: 174 
* “നോക്കൂ വീരന് സൈന്ധവനുണ്ടിതാ നോക്കുന്നിതര്ക്കനെ 
നിങ്കല് നിന്നുള്ളൊരു ഭയം നീക്കിബ ഭരതസത്തമ! 72 

ഇതേ തക്കം മഹാബാഹോ, ദുഷ്ടനെക്കൊല ചെയ്യുവാന് 
ഇവനന്െറ തല കണ്ടിക്കുകാത്മ സാഫല്യമേല്ല, നീ.”" 72 

ഈവണ്ണം കേശവന് ചൊല്കെപ്പാണ്ഡുപുത്രന് പ്രതാപവാൻ 
അര്ക്കാഗ്നി പ്രഠായബാണങ്ങഠം വിട്ട കൊന്നിതു നിന്്പട. 74 

എയ് രൂ കൃപങ്കലിരുപതി രുപത്തഞ്ചു കര്ണ്ണനില് 
ശല്യദുര്യോധനന്മാരിലാറാറമ്പെയ്യിതപ്പെൊഴേ 7 

വൃഷസേനനിലെട്ടെയ്ക്കി തര്വ്വതാസ്സിന്ധുരാജനില്. 
അവ്വണ്ണമേ മഹാബാഫു പാണ്ഡവന് നിന് ജനങ്ങളെ 76 

ഉക്കിട്ടമ്പെയ്ത നൃപതേ, പാഞ്ഞേററു സിന്ധുരാജനില്. 
വ്യാപിക്കും തീ പോലെയവനടുത്തെത്തുന്ന കണ്ടുടന് 77 

ജയദ്രഥനെറ രക്ഷക്കാരേറേസ്സുംശയമാണ്ടുപോയ്. 
പിന്നെജ്ജയം കാത്തിടുമാ യോധരൊട്ടുക്കു മന്നവ! 78 

ശരധാരകഠം വര്ഷിച്ചു പോരില്ദ്ദേവേന്ദ്രപത്രനില്. 
കുരുപ്രവരരവ്പെയ്ക മൂടുമാക്കുരുനന്ദനന് 79 

കടുത്ത ശരജാലത്തെപ്പാകശാസനസംഭവന് 

രതൂകിനാന് പുരുഷവ്യാ।ഘന് നിന്െറ സൈന്യം മുടിക്കുവാന്. 

വീരന് പോരില്ക്കൊന്നു മുടിപ്പോരാ നിന് ഭട൪ര മന്നവ! 

വിട്ടു സൈന്ധവനെപ്പേടി പെട്ടെ ററഷ്ക്കോടിയേവരും. 82 

അതിലല്ളുൃതമായക്കണ്ടേന് കുന്തിപുര്ൂരന്െറ വിക്രമം 
യശസ്വി ചെയ്ത ട്ടുണ്ടായിട്ടിലൂണ്ടാകയില്പിനി. 02 
ആനയാനക്കാരകളശ്വമശ്വക്കാരി വരേയുമേ 

രുദ്ര൯ പശുക്കളെപ്പോലെ കൊന്നാന് തേരാളി മാരെയും. 83 

അവിഭടപ്പോരില് ഞാന് കണ്ടില്ലൊന്നുപോലും നരാധിപ! 
പാര്ത്ഥബാണങ്ങളേല്ലാതെ നരവാജിഗജങ്ങളില്. 94 

ഇരുളം പൊടിയും ചിന്നി മിഴി മൂടിയൊരാബ”ഭട൪ 
ഘോരമാം കശ മലത്തി ല്പ്പെട്ടന്യോന്യമറിയാതെയായ്. 55 

അമ്പേററു മര്മ്മം കീറീട്ട കാലചോദിീതരാബ ഭടര 
ചകുററിത്തിരിഞ്ഞി തുഴറ! വീണു മങ്ങി മരിച്ചുപോയ. 96 

പ്രളയ .പോലതി ഭയങ്കരമാം പടി യുല്ക്കടം 
ദുഷ്പാരം ദാരുണതരമാ വന് പോരു നടക്കവേ, 97 



4.14 ജയദ്രഥവധപര്വും 

ചോര വീണു നനഞ്ഞിട്ടും കാററു വീശുക കൊണ്ടുമേ 
ചോരയാല്ബഭൂമി നനയെബ ഭൂധിയില്പ്പ്പൊടിനി ന്നുപേഠ 

നാഭി യോളംതേരുരുഠംകളാണ്ടുപോയ”ച്ചോരനീററി ലായ" [യ; 
രാജാവേ, വേഗമോടററം നിന് ഭടര്ക്കു രണാങ്കണേ 
ആനക്കാര് ചത്താനകാഠം മെയ് വിണ്ടകീറിയസംഖ്യമേ 
ആര്ത്തനാദലത്തൊടും പാഞ്ഞു മദിച്ചു തററ സേനയെ, 

മേലാഠം ചത്തശ്വനിരയ്യം കാലാളകളമൂഴിപ! 
ധനഞ്ജായശരം കൊണ്ടു പേടിച്ചോടീ നരാധിപ! 

മുടി ചിന്നിച്ചട്ട പോയി മുറിയില്ച്ചോര ചാടിയും 

പേടിച്ചോടീ പോര്ക്കളത്തെത്തീരെ വിട്ടു ജനങ്ങളും. 

രുസ്തം ഭം കൊണ്ട ചിലരവിടെത്തന്നെ നിന്നുപോയ; 

ചത്തുവീണാനകളിടയ്ക്കൊളിച്ചു ചിലരപ്പെൊഴേ. 

ഇമ്മട്ട നിന് ബലം ഭൂപ, പായിച്ചിട്ടു ധനഞ്ജയന് 
ഘോരമവ്പെയ്ക മദ്ദിച്ചു സൈന്ധവക്കാവലായംകളെ. 

കര്ണ്ണന് ശല്യ൯ കൃപന് ദ്രണി വൃഷസേനന് സുയോധനന് 
ഇവരെത്തീ വ്രവിശിഖബാണത്താല് മൂടി പാണ്ഡവന്. 
എടുപ്പോതും തൊടുപ്പോതുമെയ”വോതും വിടുവോതുമേ 

89 

90 

ി॥ 

92 

99 

94 

95 

പാര്ത്ഥന്െറ നില കാണ്മ് ലാ പോരില്കശ്ശീ।ഘാസ്തരശക്തി 

അവന്െറ വില്ല കാണുന്ന വട്ടത്തില്ത്തന്നെയെപ്പൊഴും [യാല്. 
97 ചുററും പുറപ്പെടുംമട്ടി ലേററം കാണുന്നിതമ്പുകാഠം. 

കര്ണ്ണന്െറയും വില്റത്തു വൃഷസേനന്െറയും ശരി 
ഭല്പത്താല്ത്തേരില്നിന്നിട്ട വീഴ”ത്തീ ശല്യന്െറ സുതനെ. 

അമ്പെയ്കാര്ത്തി പ്പെടുത്തീട്ടങ്ങമ്മാമ൯മരുമക്കളെ* 
ജയഡിക്കുമര്ജജുനന് പോരില് ദ്രരണിയെക്കപരേയുമേ 
ഇമ്മട്ടാകുലരാക്കീട്ടു നിന്നാ ഠംക്കാരാം രഥീന്ദ്രരെ 
അഗ്നിക്കൊക്കും ഘോരശരമൊന്നെടുത്തിതു പാണ്ഡവന്. 

ഇന്ദ്രവ്കൂം പോലെയതു ദിവ്യമന്ത്രം ജപിച്ചഹോ! 
ഭാരമൊക്കത്താങ്ങുവതു ഗന്ധമാല്യൃസമര്ച്ചിതം 

വിധിയാം പോലെ വജ്ഭാസ്ര്മിണുക്കിക്കുരുനന്ദന൯ 
മഹാബൂാഹു തൊടുത്താനാഗ്ലാണ്ഡീവത്തിങ്കലര്ജ്ജൂനന്. 

തീ പോലെരി യൃമാബ്ബാണം തൊടുത്തീടടന്ന നേരമേ 

അംബരത്തിങ്കലുണ്ടായീ ഭൂതാരാവം മഹീപതേ! 
അരുഠംചെയ രൂ വീണ്ടുമപ്പേഠടം ത്വരയോടും ജനാദ്ദനന്, 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു 

ദുരാത്മാവാം സൈന്ധവദ്ററ തല കൊയ്മാലുമര്ജജുന! 

നൽ അമ്മാമന്മരുമക്കഠം.. അമ്മാമനും മരുമക്കളം. 

98 

99 

100 

101. 

102 

103 

104 
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അസ്ധാദ്രിയില്ച്ചെന്നു കേറാന് തുടങ്ങുന്നു ദിവാകരന്. 

കേഠാക്കയും വേണമെന്വാക്കു ജയ്ദ്രഥവധത്തില് നീ 105 

വൃദ്ധക്ഷത്രന് സൈന്ധവന്െറയച്ചന് പാരില്പ്പുകഴ“ന്നവന് 
ഏറെനാഴയം കാത്തവന് നേടി ക്കൊണ്ടാന് സൈന്ധവനുണ്ണിയെ 
ജയദ്രഥനെ, യുണ്ടായിയശരീരോക്തിയപ്പൊഴേ 

മേഘടുന്ദുഭിനാദത്തില് നൃപനോട മറഞ്ഞുതാന്൯. 107 

““ഈ നിന്മകന് മാനുഷരില്ക്കലശീഥഭ:ദമാദികഠം 

ഗുണങ്ങളൊത്തിരുകലത്തിന്നും ചേര്ന്നവനാം വിഭോ! 108 
ക്ഷത്രിയ പ്രവരന് പാരില് നിത്യം ശൂരര് പുകഴ ത്തു വോന്. 
എന്നറലോ ക്ഷത്രിയ ശ്രേഷ്യന് പോരില്പ്പപൊരുമിവന്നുടെ 109 
തല കണ്ടിച്ചു വിഴ “ത്തീടം ചൊടിച്ചാലക്ഷിതന്! രിപു.” 

ഇതു കേട്ടാസ്സ്റി ന്ധു രാജനേറെദ്ധ്യാനിച്ചരിന്ദമന് 110 

മററും ജ്ഞാതികളോടോതീ പുത്രസ്നേഹാര്ത്തനായവന്. 

“ പോരില്പ്പെരും ഭാരമേററു പൊരുതുന്നോരു നേരമേ 111 

ഈയെന്മകന്്ററ തലയാരൂഴിയില്ക്കൊണ്ടു വീഴത്തുമോ, 
അവന്െറ തല നൂറായിപ്പെൊട്ടമി ല്ലൊരു സംശയം. ”* [117 
എന്നോതി നാടുവാഴാനായ” ജജയ ദ്രഥനെ വെച്ചുടന് 
വൃദ്ധക്ഷത്രന് കാടുകേറിയിച്ചുപോലെ തപസ്വിയായ്. 333 

ദുരാസദം ഘോരതപം ചെയ വു തേജസ്വിയാമവന് 
സമന്തപഞ്ചകത്തിന്നു പുറത്തായക്കപി കേതന! 334 

എന്നാല്ജ്ജയദ്രഥനുടെ തല പോരിലറുത്തു നീ 
അല്ഭതം കാട്ടിടും ഘോരദി വ്യയാസ്ര്രത്താലരിന്ദമ! 328 

കുണ്ഡലാഡ്യയം സൈന്ധവന്െറ വായയപത്രസഹോദര! 

വൃദ്ധക്ഷത്രന്െറ മടിയിലുടന് വീഴ”ത്തുക ഭാരത! 319 
അതല്ലിവണ്ന്െറ തല നീ മന്നില് വീഴിപ്പതാകിലോ 

നിന്െറയും തല നൂറായിപ്പൊട്ടമില്ലൊരു സംശയം. 17 

ഇരതൂഴി കാക്കുമാ രാജാ വറിയാത്ത വിധത്തി ലായ് 
ചെയ്തുകൊഠംക കുരുശ്രേഷ്ഠ, ദിവ്യാസ്രരത്തി ന്െറ ശക്തിയാല്. 118 
അസാദ്ധ്യമായ ച്ചെയ്യവയ്യാതൊന്നുമില്ല നിനക്കെടോ 

മുററും മുപ്പാരിലൊട്ടുക്കു പാര്ത്താല് വാസവനന്ദന! 119 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഈ വാക്കു കേട്ടിട്ടടനേ കിറി നക്കിത്തുടച്ചുടന് 
ഇന്ദ്രാശനി സ്പൂര്ശഃമായിദ്ദിവ്ൃയമന്ത്രം ജപിച്ചതായ* 3420 
മുററും ഭാരം താങ്ങുവതായ്'ഗ്ലന്ധമാല്യാര്ച്ചിതം ശരം 

സൈന്ധവര്്റെറ വധത്തിന്നായുക്കെടുത്തെയ്തിതര്ജ'"ജുനന്. 14 

1 ആലല്ക്ഷി തന് - വിശിഷ്ടന്. 2 ഇന്ദ്രാശനിസപര്ശം ടെ ഇന്ദ്രന്െ റവജാ 
യ്യധം പോലെഫലം ചെയ്യുന്നതു”. 



414. ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

ഗാണ്ഡീവം വിട്ടൊരാബ്ബാണം പരുന്തിന്പടി പാഞ്ഞുടന് 
വൃക്ഷാഗ്രാല് പക്ഷിയെപ്പോലെ ഹരിച്ചൂ സൈന്ധവത്തല. 12: 

അതു വീണ്ടും ബാണമെയ്മ പൊക്കി മേല്ലാട്ട ഫത്ഗുനന് 

ശത്രുസന്താപനത്തിന്നും മിത്രസന്തോഷണത്തിനും. 1 23 

അവ്പെയ്കു കോര്ത്തുയരത്തീട്ടങ്ങതുനേരത്തു പാണ്ഡവന് 

സമന്തപഞ്ചകത്തിന്നു പുറത്താക്കീ ശിരസ്സിനെ. 124 

അതുകാലംര ന്നെയങ്ങു വൃദ്ധക്ഷത്രമഹീപതി 

സന്ധ്യ സേവിക്കുന്നു നിന് സംബന്ധി തേജസ്വി മാരിഷ! 125 

ഉപാസി പ്പോരവനുടെ കൃഷ്ണകേശം സകണ്ഡലം 
സിന്ധുരാജന്െറ തലയ ങ്ങങ്കത്തില്ക്കൊണ്ടു വീഴത്തിനാന്. 

അവനെറയങ്കത്തില് വീട ചാരുകുണ്ഡലമാം മുഖം 

വൃദ്ധക്ഷത്രക്ഷി തിപതിയറവയാതെയരിന്ദമ! 127 

ജപിച്ചിരിക്കുമാദ്ധീമാന് വൃദ്ധക്ഷത്രന് ക്ഷിതീശ്വരന് 

പെട്ടെന്നെഴന്നേററളവാത്തല താഴത്തു വീണുപോയ് 128 

ഉടനാ മന്നവനുടെ പുത്രന്െറ തല ഭൂമിയില് 
വിീണിട്ടവന്െറ തലയ്യം റ കീറായരിന്ദത! 129 

സര്വ്വഭൂ മങ്ങളും പാരം വിസ്ൃയപ്പെട്ടിതപ്പെഴേ 

കണ്ണനേയുയം ബലം കൂടം പാര്ത്ഥനേയ്ും പുകഴ?ത്തിനാര്. 10 

കിരീടി സിന്ധുപതിയെക്കൊന്നതില്പ്പിന്നെ മന്നവ! 
വാസുദേവന് സംഹരിച്ചിതാത്തമസ്സുങ്ങ ഭാരത! 131 

പിന്നീടറിഞ്ഞൂ നൃപ, നിനുമക്കളും കൂട്ടകാര്കുളം 
ഇതു കണ്ണന് പ്ര ഃയാഗിച്ച മായയെന്നു നൃപോത്തമ! 152 
തേജസ്വ! പാ ത്ഥനംമ്മട്ടു കൊന്നാനവനെ മന്നവ! 
ജാമാതാവാം സൈന്ധ പനെയെട്ടക്ഷഹിണിതീര്ത്തഹോ! 

ജയദ്രഥന് സിന്ധുരാജന് ചത്തുവീണതു കാണ്കയാല് 
ന।ന്മക്കളുടെ നേത്രത്തില് ദുഃഖക്കണ്ണീരൊലിച്ചുപോയ്. 133 

ജയ ദ്രഥ ചനെയപ്പാരത്ഥന് കൊന്നാറേ നൃപം, മാധവന് 
ശംഖൂതിനാന് ലഹാബാഹു പാര്ത്ഥന് താനും പരന്തപന്. 180 

ഭീമന് പോരില്പ്പാണ്ഡവനെയറിയിക്കും പ്രകാരമേ 
കനത്ത സി ംഹനാദത്താല്ബഭൂവാകാശം നിറച്ചതേ. 136 
ആ മഹാനിസ്വനം കേട്ട ധര്മ്മപുത്രന് യുധിഷഫ്ലിരന് 

മഹാന് പാര്ത്ഥന് സൈന്ധവനെക്കൊന്നുവെന്നതറിഞ്ഞുതേ 

വാദൃഘോഷം കൊണ്ട നിജയോധ ഹ൪ഷം വളര്ത്തി നാന്. 

പോരില്ബാഭാരദ്വാജനോടട പൊരുതാന് ചെന്ന കേറിനാന് 

അര്ക്കനങ്ങസ്തമി ക്കുമ്പോളഗ്രമുണ്ടായി മന്നവ! 

രോമാഞ്ചമഞ്ചിടും യുദ്ധം ദ്രോണനും സോമകര്ക്കുമേ 1399 

 അക്ഷാഹിണി തീരത്തു -- അക്ഷരഹീണിയുടെ കഥ കഴിച്ചിട്ട്, 



കര്ണ്ണസാതൃകിയുദ്ധം 415 

9 വര് മുററം പണിടപ്പട്ട ഭാരദ്വാജവധത്തിനായ് 
പൊരുതീ സൈന്ധവവധശേഷം ഭൂപ, മഹാരഥര്, 140 

ജയ ൫ഥവധംചെയ്തു ജയം നേടിയ പാണ്ഡവര് 

ജയ ഭത്തോടങഞ്ങുമിങ്ങും ദ്രോണനായ” പൊരുതീടിനാര്. 341 

ചഥസത്തമരാം നിന്െറ യോധരായ” പോരിലര്ജ്ജൂനന് 

തഥിന്ധുരാജാവിനെക്കൊന്നു വീണ്ടും പൊരുതി മന്നവ! 132 

സുരാരിവര്ഗ്ഗം സുരരാജമട്ടില് 

കിരീടി പോക്കീ രിപുജാലമെങ്ങും 

ഇരുട്ടൊഴിക്കും രവിയെന്നപോലെ 

പരം പ്രതിജ്ഞാഫലമേററ വീരന്. 143 

147. കഞ്ണസാത്യകിയുയദ്ധം 

പൊരിഞ്ഞ ഒരു യുദ്ധത്തില് അര്ജ്ജുനന്െറ അമ്പുകളേററു കൃപന് മോഹാ 

്യപ്പെടന്നു. ഗുരുനാഥന്െറ ആ നില കണ്ടു് അര്ജ്ജുനന് പശ്ചാത്തപിക്കു 

ആ. സാത്യകിയും കര്ണ്ണനും തമ്മ”ലുള്ള ഭയങ്കരമായ സമരം. കര്ണ്ണനെ 

പരാജയം. വിരഥനായിത്തറര്ന്ന കര്ണ്ണന് ദര്യോധനന്െറ തേരില് കയറീ 
അക്ഷപ്പെടുന്നു. 

ൂതരാഷ്യന് പറഞ്ഞു 

ആസ്സ്സിന്ധുരാജനെസ്സവ്യസാചി കൊന്നോരുശേഷമേ 
എന്നാഴംക്കാര് ചെയ്തതെന്താണതെന്നോടോതുക സഞ്ജയ! 1. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പാര്ത്ഥന് സൈന്ധവനെപ്പോരി ല്ക്കൊന്നതായ “ക്കണ്ടു മാരി 

അമര്ഷവശമ്യഠംക്കൊണ്ടവ്വണ്ണം ശാരദധവതന് കൃപന്. [ഷ। 
പെരുത്ത ശരവര്ഷത്തെച്ചെൊരിഞ്ഞൂു പാണ്ഡുപുത്രനില് 
ദ്രരണിയയം തേരേറിയേററു പാര്ത്ഥനും ജിഷ“ണവോടവന്൯., 3 

രഥാപ്രവരരായോരീയിരുതേരാളിവീരരും 
ഇരുഭാഗ. രീക്ഷ്ണശരനിര വര്ഷിച്ചിതൊലപ്പമേ. 4 
ശരവര്ഷം രണ്ടുമമ്മട്ടരമേററാ മഹാഭജന് 

പരമാര്ത്തിയിലാപ്പെട്ടു വിരുതേറും മഹാരഥന്, 5 
ഗുരുവെഗ”ഗുര്ഭ!വേയയം പോരില് വെല്വാന് മുതിര്ന്നവ൯ 
പരം പഠിപ്പ കാണിച്ചു കുന്തീപുത്രന് ധനഞ്ജയന്. ൭ 
ട്രരണി ശാരദ്വതാസ്ര്രങ്ങളസ്തംകൊണ്ടു തടുത്തവന് 

ഉരക്കൊതുക്കീട്ടായവരെക്കൊല്പാന് നോക്കാതെയ്യെയ്കതുതേ. 7 
വിജയന് വിടുമാബ്ബാണനിര ചെന്നേററിതേററവും 

ശരപ്പെരുപ്പം കൊണ്ടാര്ത്തി പൊരുത്തേന്തീടി നാരവര്, ൫ 

31 ഗുരുഭൂവു” --ഗുരുപുത്രന്; അശ്വത്ഥാമാവു“. 2 ദ്രരണിശാരദ്വതാസ്ത്ു 

ഞ്ജഠം... അശ്വത്ഥാമാവി നേറയും കൃപന്േറയും അസ്ത്രുങ്ങം, 
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അപ്പ്യോഠം ശാരദ്വതന് ഭൂപ, കൌന്തേയശരപീഡയാല് 
ഇരുന്നുപോയീ തേര്ത്തട്ടില് മോഹാലസ്യവുമാണ്ടുപോയ്. 9 

അമ്വേററ വി ഹ്വലപ്പെട്ടിതെന്നറിഞ്ഞിട്ട നാഥനെ 

ചത്തുപോയെന്നു ചിന്തിച്ചുംകൊണ്ട പിന്മാററി സാരഥി 29 
ശാരദ്വതന് കൃപന് പോരില്ബഭഗ്നനായപ്പ്യൊം മന്നവ! 
പണ്ഡവേയന്റെറ തേര് വിട്ട മാറിനാന് ദ്രോണപുത്രനും. 12 
കൃപനമ്പേററാര്ത്തി മുത്തു മയങ്ങിക്കണ്ട ഫല്ഗുനന് 

വില്ലാളി തേരില് നിന്നുംകെ€ണ്ട:വലാതി തുടങ്ങിനാ൯. 12 
കണ്ണീര് വാര്ന്ന മുഖത്തോട്ടം ദിനനായച്ചപൊല്പിയിങ്ങനേ: 

*“ഇതറിഞ്ഞോതി യൃപനോടാദ്യം ക്ഷത്തറവു ബുദ്ധിമാന് 13 

ദുര്യോധനന് കുലം തീര്ക്കും പാപി യയണ്ടായമാത്രയില്. 

“ പരലോകത്തിലെത്തിക്കുകിവനെക്കലഘാതിയെ, 14 
കുരുമുഖ്ൃയര്ക്കിവന്മൂലം പെരതത്താപത്തു വന്നിട്ടം. 

സത്ൃവാദി പറഞ്ഞോരാ വാക്കിതാ വന്നിതിപ്പെഠഴേ; 15 

അവന്മൂലം കാണ്മു ശരതല്ലത്തില്ഗ്ലുരുവര്യനെ. 
മോശമ ക്ഷത്രിയാചാരം മോശമേ ബലപരരുഷം 16 

ആചാര്യബ്രാഹ”മണനെയെന്മട്ടാരാര്ത്തിപ്പെടുത്തിടടം? 
ഷി പുത്രന് മല്ഗുരുവാ ദ്രോണന്നിഷ്യസഖാവിവന് 117 

ഇതാ കിടപ്പ തേര്ത്തട്ടി ലെന്നമ്പവേററാര്ത്തനായവന്. 
വിചാരിക്കാതെ ഞാനേററമയ്പെയ്മാര്ത്തിപ്പെടുത്തിയോന് 18 

ക്ഷീണിച്ചു തേര്ത്തട്ട1ല് വീണോന് പ്രാണപീഡ തരുന്നു മേ. 
ശരാര്ത്തനായ ഞാനേററീസ്സുന്ദരന് ദൃതിമാനിവന് 19 

ദേശധര്മ്മം പാര്ത്തു പെരുത്തമ്പെയ്തിട്ടേററമേററ൨ന് 

പുത്രശോകത്തിലും മേലേ ദുഃഖമുണ്ടാക്കിടുന്നു മേ; 20 

കൃപണം തേരില് മോഹിച്ചു കിടപ്പൂ കാണ്ക കൃഷ്ണ, നീ. 

ഗുരുക്കന്മാരോട വിദ്യ പഠിച്ചിട്ട നരരഷഭര് 21 

അഭീഷ്ുമേകിടുമവര ദേവഭാവം ഗമധിക്കുമേ. 
ഗുരുക്കന്മാരോ$ വിദ്യ പഠിച്ചു പുരുഷാധമര് 22 

അവരെത്തന്നെ കൊല്ലുന്നോ൪ നരകത്തില് ഗമിപ്പവര്. 

നരകത്തിന്നീ ക്രിയ ഞാന് ചെയ്തു കൊണ്ടീ ടിനേന് ദൂഡഡം 28 

ആചാര്യനെശ്ശരം വര്ഷിച്ചീ ത്തേരില്ത്തന്നെ വിഴ്ത്തിനേന്. 
മുന്പെനിക്കന്രമരുഠംചെയ്യീക്കൃപാചാര്യനോതിനാ൯ 7) 

* ഗുരുവിങ്കല് പ്രയോഗിക്കൊല്ലൊരി ക്കലുമിതെ "ന്നുതാന് 
മഹാത്മാവാം സാധു ഗരുവരുഠംചെയ്യൊരു വാക്കിനെ ക്ട 

ഞാന് ചെയ്തീ ച്ചാ പോരിലേററം ശരവര്ഷം ചൊരിഞ്ഞവന്. 
തൊഴുന്നേന് പിന൯വലിക്കാത്ത പുജ്യനാം ഗൌാതമന്നു ഞാന് 26 

മോശമെന് നില വാര്ഷ്ലേയ. ഗരുവില് പ്രഹരിച്ചു ഞാന്, 

26 
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ഇഈവണ്ണമവനെപ്പററിയര്ജ്ജുനന് വിലപിക്കവേഃ 27 
സൈന്ധവന്റെറ വധം കണ്ടു രാധേയന് പാഞ്ഞുകേറിനറന്. 
അര്ജ' ജുനന്െറ രഥം നോക്കി രാധേയന് പാഞ്ഞടുക്കവേ, 28 
പാഞ്ചാല്യരും സാത്യകിയും സത്വരം പാഞ്ഞുകേറിനാര്. 

രാധേയന് വന്നട്ക്കുന്ന കണ്ടു പാര്ത്ഥന് മഹാരഥന് 29 

ചിരിച്ചു ദേവകീപുത്രന്തന്നോടിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: 
* “ഈ രാധേയന് സാത്ൃയകിതന് തേരിന് നേര്ക്കെത്തിടുന്നിതാ 
പൊററുക്കുന്നീലിവന് നൂനം പോരില്ബ'ഭൂരി ശ്രവോവധം. 
ഇവന് ചെല്ലും ദിക്കിലേക്കെന് തേര് നടത്തു ജനാദന! ൫31 

അയസ്ക്ൊലാ സൌമദത്തിവഴി സാത്വതനേ വൃഷന്. '" 
എന്നര്ജ'ജൂനന് ചൊന്ന മഹബാഹുവായോരു കേശവന് 82 
തേജസ്വി കാലോചചിതമാം വണ്ണമിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: 

*"കര്ണ്ണന്റെറനേരക്കിവനൊരായം പൊരുവാനാണ പണ്ഡവ! 

പിന്നെയെന്തോ ദ്രരപദേയര് കൂട്ടള്ളേന് സാത്വതര്ഷഭന്? 

അങ്ങന്റ്റു കര്ണ്ണനോടി പ്പോളത്ര നന്നല്ല സംഗരം 34, 

കെറളളീമന് പോലെ മിന്നിക്കൊണ്ടിരി പ്പണ്ടിന്ദ്രവേലെദോ 
നിനക്കായ വെച്ചു പൂജിച്ച സൂക്ഷിപ്പു ശത്രുസൂദന! 98 
അതിനാല്സ്സറാത്വതനൊടു ചെല്ലട്ടേ കര്ണ്ണനങ്ങനെ. 

ഈദ്ദുരാത്മാവി ന്െറ കാലമറി വേൻ ഞാന് പ്രൃഥാസത! 
കൂര്ത്തുമൂര്ത്തമ്പെയ്കഭവാന്പാര്ത്തട്ടി ല്ക്കൊന്നുവീഴ”ത്തുവാന്'" 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

വീരനാകും കര്ണ്ണനോടു വാര്ഷ്ക്േയന്െറ സമാഗമം 
ഭൂരിശ്രവസ്സറിനെക്കൊല്കെസ്സ്സിന്ധുരാജനെ വീഴ-ത്തവേം 3? 

ഏതു തേരില്ക്കയറിനാന് തേരു പോയൊരു സാത്യകി, 
ചക്രം കാക്കുന്ന പറഞ്ചാലൃന്മാരും ചെല്ലുക സഞ്ജയ! 88 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഹന്ത! ചൊല്ലാം ഭവാനോട പോരിലണ്ടായവണ്ണമേ 
ഉറച്ചിരുന്നു കേട്ടാലും തന്െറ ദുശ്ചരിതം ഭവാന്. 399 

മുന്പേതന്നെ മുകന്ദന്നുണ്ടീ മനോരഥവും പ്രഭോ! 

വീരന് സാതൃകിയേ വെല്ലം യൂപകേതനനെന്നുതാന്. 30 
നൃപ, ഭൂതം ഭാവിയും താനറി വോനാം ജനാദ്ടനന് 
അതുകൊണ്ട വിളിച്ചോതീ സുതദ: രക ദനാടവന് 41 
കാലത്തെന് തേരു പൂട്ടേണ ” മെന്നുര്വ്വീ ശര, മഹാബലന്. 

ദേവഗന്ധര്വ്വരും രക്ഷോയക്ഷപഗന്നവിരരും 32 

ജയിക്കില്ല മാനവരും, കൃഷ്ണന്മാരെയൊരുത്തരും. 

ബ്ബ ഹ?മാദിവനോരറിയ്യം സിദ്ധന്മാരുമതേവിധം ക്ട 

അവര്ക്കുള്ളേറരീ പ്രഭാവം; യുദ്ധം കേഴ്ക മുറയ്ക്കിനി , 
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തേര് പോയ സാത്ൃകിയെയും കണ്ടേല്ലും കര്ണ്ണനേയയമേ! 44 

ആര്ഷഭസ്വരഃമായയച്ചമൂതിനാന് ശംഖു മാധവന്. 
സന്ദേശമറിയുയം ശംഖനാദം കേട്ടിട്ട ദാരുകന് 35 

ഗരുഡദ്ധ്വജമു ള്ോരാത്തേരണച്ചി തവന്നുടന്. 

അവന് കൃഷ്ണമതത്തോടും ദാരുകന് ചേര്ന്നൊരാ രഥം ൫6 
കേറിക്കൊണ്ടിതു ശൈനേയനനലാദി തൃസന്നിഭം3. 
കാമഗം ശൈബ സുഗ്രീവ മേഘ പുഷ“പ വലാഹകര് ക? 

പൊന്കോപ്പണി ഞ്ഞു വേഗത്തിലോടുമുത്തമവാജികഠം 
ചേരുവോന്നായ് വിമാനശ്രീ ചേരുമാത്തേരിലാണ്ടവന് 38 
രാധേയനേടേ പാഞ്ഞേററു പെരുത്തമ്പ ചൊരിഞ്ഞവന്. 
ചക്രം കാക്കും യുധാമന്യവുത്തമരജസ്സമപ്പൊഴേ 9 
ധനഞ്ജയരഥം വിട്ട ക൪ണ്ണനോടേററു കേറിനാര്. 
രാധേയനും മഹാരാജ, ശരവര്ഷം ചൊരിഞ്ഞവന് 50 

ചൊടിച്ചെതിര്ത്തേററു പോരില് ശൈനേയന്തന്നൊടച്ചൃത! 
ദൈവം ഗാന്ധര്വ്൮വമെന്നല്പാസുരമാരഗരാക്ഷസം 51 

അമ്മട്ട മന്നിലും യുദ്ധം വിണ്ണിലും കോടപ്പതില്പഹോ! 

തേരാനയാളശ്വമിശ്രപ്പട മിണ്ടാതെ നിന്നുപോയ് ൭2 

അവര് ച്െചെയ്യും ക്രിയകഠം കണ്ടള്ളഴന്നിട്ടു മന്നവ! 
അ തിമാനുഷമാ യദ്ധമവിടെക്കണ്ടിതേവരും 63 

അവര്തമ്മില്, ദാരുകടെറ സാരത്ഥൃവുമിളാപതേ! 
കേററം മാററം തിരിയലും വട്ടംചുററല് തിരിക്കലും ൭ 

തേരാണ്ടൊരാസ്സ്ുതനുടെ കാശ്ൃപന്മട്ട സാല്ഭതം. 
ആകാശത്തിങ്കല് നിന്നീടും ദേവഗന്ധര്വവദാനവര് ൭3 

കര്ണ്ണശൈനേയസരരം കാണ്മാന് കരുതി നില്ലയയായ. 
മിത്രധര്ത്ഥമായ” വിക്രമിച്ച തിരക്കും കൂററരാമവര് 66 

കര്ണ്ണനും ദേവസങ്കാശന് ശൈനേയന് യൃയൃയധാനനും 

അവര സ്യോനൃമര്വ്വീശ, ശരവര്ഷങ്ങഠം തൂകി നാർ. 97 
ശരവര്ഷം പെയ്ത കര്ണ്ണന് മദ്ദിച്ചു ശിനിപുത്രനെ 
കാരരവ്ൃജലസസ്ധപ്രദ്ധവം സനത്തെപ്പെൊറാത്തവന്. 98 

കര്ണ്ണന് ശോകം കലര്ന്നിട്ടു പാമ്പിനെപ്പോലെ ചീററുവോന് 
ചൊടിച്ചു പോരില്ച്ചുട്ടീടം ദൃഷ്ിയാല്ശ്ശിനിപുത്രനെ 69 

പാഞ്ഞേറെറതിര്ത്തിരൂക്കോടും വീണ്ടും വീണ്ടുമരിന്ദമന്. 

ചൊടിക്കുമവനെപ്പാരത്തങ്ങെതിര്ത്തെയ്തിതു സാതൃകി 60 
പെരുത്ത ശരവര്ഷത്താലാനയോടാന പോലവേ. 

1 തേരു നശിച്ച സാത്യകിയേയും എതിര്ത്തു വരുന്ന കര്ള്ണുനേയും കണ്ടി 
ട്ട് ഏന്നാണന്വയം. 2 ആര്ഷഭന്വരമായ -.- കാളയൃടേതുപോലുള്ള ഗംഭീരസ്വ 

രത്തില്. 3 അനലാദിത്ൃയസന്നിഭംംം അഗ്നിയെപ്പോലെയും ആദ്യത്യനെപ്ലേമ 
ലെയും ഉള്ളതു”, 
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ആ നരവ്യ്യാഘരേറേറററമൂക്കന് വ്യാ ഘങ്ങഠം പോലവേ 61 

മുറിപ്പെടത്താരന്യോന്യം പോരില് നിസ്കല്യവിക്രമര്. 

ശൈനേയന് കര്ണ്ണനേ മുററുമിരിമ്പമ്പ കളാലുടന് 62 

അരിന്ദമനെ മെയ്യേങ്ങും പിളര്ന്നാനങ്ങു വീണ്ടുമേ. 

കത്തിയമ്പെയ്ക വീഴിച്ചു തേരില്നിന്നിട്ട സുതനെ 68 

കൊന്ന കൂരമ്പെയ്ക്കു നാലു ധവളാശ്വങ്ങളേയമേ. 

നൂറമ്പാല്ക്കൊടിയയം നൂറായ്ക്കണ്ടിച്ചു പുരുഷര്ഷഭന് 64. 

നിന്മകന് കാണ്കെ വിരഥനാക്കി വിട്ടിതു കര്ണ്ണനെ. 

വിമനസ്സകളായ' ഭൂപ, നിന്നാഠാംക്കാര് പുരുഷർഷഭ! 65 

വൃഷസേനന് കര്ണ്ണപുത്രന് മദ്രേശന് ശല്യനങ്ങനേ 

ദ്രരണ്ദിയും ചുററുമങ്ങേററു വളഞ്ഞു ശിനിപുത്രനെ. 66 

പിന്നീടാകുലമായെല്പാമറിയാതായി തൊന്നുമേ 

വീരനാം കര്ണ്ണനെത്തേരുപോക്കിസ്സ്റാത്ൃയകി വിട്ടതില് 67 

സര്വ്വസൈന്യത്തിലും ഹാഹാകാരമുണ്ടായി മന്നവ! 

രാജാവേ, സാത്വതന് വിട്ടമ്പേററുഴന്നിട്ട കര്ണ്ണനും 68 

ദര്യോധനന്െറ തേരേറര് നെടുവീര്പ്പേട മന്നവ! 

ബാല്യംതൊട്ടേ നിന്മകന്െറ സൌഹാര്ദ്ദം സ്വീ കരിച്ചവന് 69 

രാജ്യം കൊടുപ്പതില്ച്ചെയ്യ ശപഥം കാത്തിടടന്നവന് 

കര്ണ്ണന് വിരഥനായപ്പ്പോഠം നിന്െറ മക്കളെ മന്നവ! 70 

എയ് തൂ ദുശ്ശാസനന്തൊട്ട ശൂരരെശ്ശീനിപുംഗവന്. 

ഭമനും പാര്ത്ഥനു- ചെയ്ത ശപഥം കാത്തുകൊണ്ടവന് 71 

തേര്കളഞ്ഞഴലിപ്പിചും, ചെയ്തീലാ പ്രാണഹാനിയെ. 

ഭീമന് നിന്മക്കളെക്കൊല്വാന് ശപഥം ചെയ്തതില്ലയോ? 72 

പുനര്ദൃതില്ക്കര്ണ്ണ വധം പാര്ത്ഥനേററതൃമില്ലയോ? 

അവനെക്കൊല്ലുവാന് നോക്കീ കര്ണ്ണ൯തൊട്ടു മഹാരഥൻ; "3 

ശക്തരായീല ശൈനേയവധത്തിന്നാ രഥോത്തമര് 

ദ്രണിയയം കൃതവര്മ്മാവും മററു തേരാളിവീരരും. 4 

ഒററ വില്ലാല് നിര്ജ്ജിതരായ സംഖ്യം ക്ഷത്രിയരഷഭര് 

ധര്മ്മരാജപ്രിയം ചെയ്യും പരലോകജയാര്ത്ഥിയാല്. 75 

വീര്യത്തില് കൃഷ്ണസദ്ദശന് ശത്രുജിത്തായ സാതൃകി 

ച്ചിരിച്ചും കൊണ്ട തോല്പിച്ചു, നിന്െറ സൈനൃത്തെയൊക്കയും. 

പാരില്ക്കൃഷ്ണനുമുണ്ടേവം പെരും വില്ലാളീ പാര്ത്ഥനും 

നരേന്ദ്ര, സാതൃകിയയമിത്തരം നാലാമതില്ലൊരാഠം. 7 

ഡ്ൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

അടയായ്യമാം വാസുദേവരഥം കേറീട്ട സാതൃകി 

കൃഷ്ണാഭന് കര്ണ്ണനെപ്പോരില്പ്പരം വിരഥനാക്കിയോന് 78 

തന് കൈയുക്കിന് തള്ളലുള്ളോന് ദാരുകനന്തന്നൊടൊത്തവന് 
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വേറേ തേരില്ക്കയറിയോ വീണ്ടും പിന്നീട സാതൃകി? 79 

ഇതു കോംംക്കാനാഗ്രഹം മേ ചൊലുവാന് കല്യനാം ഭവാന്; 
അസ ഹൃനവനെന്നോര്പ്പേ,നതു ചൊല്ലുക സഞ്ജയ! 80 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

രാജാവേ, കേളായവനു വേറേ തേരു മഹാമതി 
വിധിയാംമട്ടൊരുക്ക ക്കെ ണ്ടണച്ചു ഓരുകാനുജന്. 81 
കൂബരത്ത ല്പ്പെഠന്നി തമ്പപട്ടങ്ങളണി ഞ്ഞഹോ! 
സി ംഹഭ്ധ്വജം കൊടിയയമായ “ നക്ഷത്രങ്ങഠം പതിച്ചത:യ, 82 

പൊന്കോലപ്പണിഞ്ഞുള്ള വായജവാശ്വങ്ങഠം വലിപ്പതായ”, 

േഘഗംഭീരരവമാം തേരൊരുക്കീടിനാനവന്. 83 
അമില് ക്കറിട്ട ശൈനേയന് പാഞ്ഞേററൂു നിന്െറ സേനയില് 
യഥേഷ്ട മാദ്ദാരുഛം നും പചെന്നെത്തീ കേശവാന്തികേ. 84 
കര്ണ്ണന്നും നൃപതേ, ശംഖുപാല്നിറത്തില് വെളത്തവ 

വേഗദധറും പെന്നണിഞ്ഞ നല്ല വാജകളള്ള തായ്, 86 
പൊന്ചങ്ങലദ്ധ്വഷവുമായെന്ത്രക്കൊടി കളള്ളതായ് 

നല്ല സൂതനെഴം നാനാശസ്രരസന്നാഹമാം രഥം 86 
എത്തിച്ചാരായതില്ക്കേറ ച്ചെന്നു കര്ണ്ണന് രിപുക്കളില്. 
എന്നോട് ചോദിച്ചവണ്ണമിതെല്പാമറിയിച്ചു ഞാന് 8? 
ഇനിയും കേഠംക്കുക ഭവദ്ദുര്ന്നയംമൂലമാം ക്ഷയം. 
ഭീമന് കൊന്നിതു മുപ്പത്തൊന്നാളെ നിന്നുടെ മക്കളെ 89 
എന്നും ചിത്രം പൊരുതിട്ടം ദുര്മ്മുഖന് മുതല്പേര്കളെ; 

അസംഖ്യം ശുൂരരെക്കൊന്സിതേവം സാത്യകി പഠര്ത്ഥനും. 89 
ഭിഷ”മന് പ്രാഗ് ജ്യോതിഷന് മുന് പായവരെപ്പോരില് മാരിഷ! 
ഇ ഡട്ടുണ്ടായി ദൃുപതേ, നാശം നിന് ദുര്ന്നയത്തി നാല്. 90 

148. യൃദ്ധഭൂുമിദര്ശനം 

കര്ണ്ണന് തന്നെ പരിഹസിച്ച വര്ത്തമാനം &1മന് അര്ജ്ജുന നോ$ പറയു 

ന്നു. താലഡിയാതെ കര്ണ്ണുന്െറ മുമ്പില്വെച്ചു കര്ണ്ണപുത്ൂരനായ വൃഷസേന 

നെ കൊല്ലുമെന്ന് അര്ജ്ജുനന് സത്യം ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന് അര്ജ്ജുനനെ പ്ര 
ശംസിച്ചും പോര്ക്കളം കാണിച്ചും ആ മധ്യമപാണ്ഡവനെ ധര്മ്മപുത്ൂന്െറ 

അടുക്കല് കൊണ്ടു പോകുന്നു. ജയദ്രഥനെ വധിച്ച വര്ത്തമാനം ആ പാണ്ഡവ 
ജോഷ്ണനെ അറിയിക്കുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

അമ്മട്ടവര്ക്കും നമ്മഠംക്കും ശരൂരരാപ്പെട്ട സംഗരേ 

എന്തു ചെയ രൂ ഭീമനതുമെന്നോടോതുക സഞ്ജയ! 1 
൩ഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തേര് പോയൊരാബ്ഭീമസേനന് കര്ണ്ണവാക”ശല്യപീഡിതന് 
അമര്ഷമ്ഴംക്കൊണ്ടു ചൊന്നാനര്ജജുനന്തന്നൊടിങ്ങനേ: 2 
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*  ഉരശാന്താടിക്കാര. വിഡ്ഡ്രീ. രീന്പണ്ടീ, യെന്നു വീണ്ടമേ 
അനസ്ധ്രജ്ഞാ, പോരിടേണ്ട ബാലം, പോരിന്നു ഭീരു നീ. ട് 

എന്നെന്നോടോതി നാന്കര്ണ്ണന് നീ കാണ്കെത്താന് ധനഞ്ജയ! 
ഏവം ചൊന്നോന് വദ്ധ്യനെനിക്കവനോ ചൊല്ലി ഭാരത! 4 
ഈ വ്രതം നിന്നൊടൊന്നിച്ചു ഞാന് ചെയ്തിതു മഹാഭജ! 
അസംശയമിതെന്മട്ട ഹേ കൌന്തേയ, നിനക്കുമേ. 5 

അതു കാക്കു നരശ്രേഷ്ഠ, നീയോര്മ്മിച്ചീട്ടകെന്മൊഴി 
അതു നീ സത്യാമാംവണ്ണം ചെയ്തുകെഠള്ളു ധനഞ്ജയ!" € 
ആബഭീമന് ചൊന്നൊരാ വാക്കു കേട്ടിട്ടമിതവിക്രമന് 
ഉടന് കര്ണ്ണന്െറ നേരക്കൊന്നു ചെന്നോതീ പോരിലര്ജ്ജുനന്. 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണ, കര്ണ്ണ, വൃഥാദ്ദഷ്ടേ, മേനി ചൊല്ലൂന്ന സൂതജ! 
അധര്മ്മബുദ്ധേ, കേളി പ്പ്രോഠം ഞാന് ചൊല്ലൂന്നൊരുവാക്കിനെ. 

ശരര്ക്കു പോരില്ജ്ജയവും തോലിീിയും രണ്ടുമൊപ്പമാം 

അതു രണ്ടും വാസ്വവന്നും രാധേയ, സ്ഥിരമല്ലെടോ. 9 

യയയയധാനന് തേര് കളഞ്ഞു പോരില് നിന്നെ മയക്കിയും 

ഞാന് കൊല്ലേണ്ടവനെന്നോര്ത്തു വിട്ടു ജീവിച്ചിടുംപടി. 10 
യദ്ച്ഛയാല് മാരുതിയ്യെപ്പരം വിരഥനാക്കി നീ 
രാധേയ, നീ ഭീമനോട ചൊന്നതേററമധര്മ്മമാം. 11 

അരിയേ വെന്നു ഭള്ളേറതി ല്പോതാറില്ലാ ദുരുക്തികഠം 

നീന്ദിക്കാറില്പ സത്തുക്കഠം ശുരരാകും നരര്ഷഭര്. 1.2, 
പ്രാകൃതജ്ഞാനനാകും നീയോരോന്നോതുന്നു സൂുതജ! 
പരാക്രമിച്ചു പൊരുതും ശുരാര്ൃവ്രതനിഷ്ഠനെ. 13 

ഭീമനെപ്പാര്ത്തപ്രിയം നീയീച്ചൊല്പിയതസതൃമാം 
യോധരെല്ലാവരും ഞാനും കണ്ണനും കണ്ടനില്ലവേ. 14 

ഭീമന് വിരഥനാക്കിീലേ പോരില് നിനെപ്പലേകുറി? 
നിന്നോട പരുഷം ചെററും ചൊല്ലീലാ പാണ്ഡുനന്ദന൯. 15 

പലതും രൂക്ഷപരുഷം പറഞ്ഞു ഭീമനോട നീ 
നിങ്ങഠം കൊന്നിതു ഞാന് കാണാതെന്നുണ്ണിയഭിമന്യവെ. 16 
അതിനാലാത്തള്ളലി ന്െറ ഫലമിപ്പോഠംബ്ഭൂജിക്ക നീ 
ആത്മനാശത്തിന്നവടെറ വില് മറിച്ചിതു ദഷ്, നീ. 17 

എന്നാലെനിക്കു നീ വദ്ധ്യന്, മൂഡ, ഭൃുതൃബലാന്വി തന് 
ന വേണ്ട തൊക്കയും ചെയ്യൂ വന്ഭയം ൨ന്നടുത്തു തേ. 18 

പോരില്ക്കൊല്ലന്നതുണ്ടീ ഞാന് നീ കാണ്കെ വൃഷസേനനെ* 
ബുദ്ധി മോഹിച്ചെന്നൊടേല്ലം മററ മന്നവരേയുമേ. 19 
എല്ലാം കൊല്വേ,നെന്െറ കൈയിലുള്ള വില്ലാണു സത്യമാം, 

ി വൃഷ സേനന് -കര്ണ്ണുനെറ പുത്രന്. 



4൭൭൧ ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

പോരില് മൂഡാക്ൃര പ്രജ്ഞ! ഗര്പ്വിയായോരു നിന്നെയും; 20 
നിന്നെ വീഴിച്ചതായക്കണ്ടു മാഴകും മന്ദന് സുയോധനന്. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അര്ജജൂുന൯ കര്ണ്ണുനെക്കൊല്വാന് സത്യം ചൊന്നോരു 
വന് കോലാഹലമുണ്ടായീ തേരാളി കളിലപ്പൊഴേ. [നേരമേ 

ഭയമേകുന്ന ലഹളപ്പടയേവം നടക്കവേ % 

രശ്മി മങ്ങി സ്സഹസ്രാം ശുവസ്താദ്രിയിലണഞ്ഞുതേ. 

പരം ഭൂപ, ഹൃഷീകേശ൯ പോര്ക്കളത്തിങ്കല് നില്ലവേ, 23 

സത്യ്യം സാധിച്ചര്ജ”ജൂനനെത്തഴുകീട്ടേവമോതി നാന്: 
“ഭാഗ്യം വലിയൊരീസ്സറുത്യം ജിഷ്ല്രോ, സാധിച്ചു ഹന്ത! നീ 24 
ഭാഗ്യം ചത്തു പാപി വൃദ്ധക്ഷത്രന് മകനൊദൊപ്പമേ. 
ധാര്ത്തരാഷ്ട്രപ്പുടയൊട ചെന്നേററാന് ദേവസേനനും ൭൭ 
പോരില്ത്തളര്ന്നിടും ജി ഫ്ലോ, സംശയി ക്കേണ്ട ലേശവും. 
ചിന്തിച്ചിട്ടിന്നു മുപ്പഠരില്ക്കാണ്മീ ലിമ്മട്ടൊരുത്തനെ 26 

നരവ്യാ[ഘ, ഭവാനല്ലാതി സ്റ്സൈന്യത്തോടെതിര്ക്കുവാന്. 

മഹാപ്രഭാവര് നിന് തുല്യര് മെച്ചക്കാരും പെരുത്തുപേര് 27 
ഒത്തുനില്ലു മന്നവന്മാര ധാര്ത്തരാ।ഷ്യന്െറയാജ്ഞയാല്. 
ക്രുദ്ധനാം നിന്നൊടേററിട്ടു കേറിലാ സജ്ജരാമവര് 28 
നിന് വീര്യം ബലവും രദ്രശക്രാന്തകസമാനമാം. 

ഇമ്മട്ട ചെയ്യുവാന് പററാ പോരിലാര്ക്കും പരാക്രമം 9 

ശത്രുതാപന, നീയെ ററയഷ്ക്കിന്നു ചെയ്യ കന്നക്കിനെ. 

ഈവണ്ണുമേ കൂട്ടരൊത്ത ദുഷകര്ണ്ണുവധത്തിലും 30 
വിജിതാരി ഹരതദ്ധിട്ടാംദ നിന്നെ വൃദ്ധിപ്പെടുത്തുവന്. ' 
അവനോടജജകുനന് ചൊന്നാന്: “ന കനിഞ്ഞിട്ട മാധവ! 31 
വാനവര്ക്കും ദുസ്തരമീസ്സുത്യം സാധിച്ചു ഹന്ത! ഞാന് 
ജയമാശ്ചരൃമല്പാ നീ നാഥനുള്ളോര്ക്കു കേശവ! 32 
നിന് പ്രസാദത്തിനാല്ബ്ഭൂമിയൊക്ക നേടും യധിഷ്യിരന്. 

വാർഷ്ണേയ, നിന് പ്രഭാവം താന് നിനക്കേ ജയവും പ്രഭോ! 33 

നീ വളര്ത്തേണ്ടൊരാ പ്രേഷ്യരീ ഞങ്ങഠം മധുസൂദന!" 
എന്നു കേട്ട ചിരിച്ചാട്ടി മെല്ലെക്കൃഷ്ണറന് ഹയങ്ങളെ 

കാട്ടി ക്കൊടുത്തു പാര്ത്ഥന്നു പെരും കടുപടക്കളം. 94 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു 

പോരില്ജ്ജയത്തെ മോഹിച്ചു പെരുംപുകഠം കൊതിച്ചവര് 
നിന്നമ്പോറിട്ട പാര്തഅട്ടില്ക്കിടപ്പു ശൂരര് മന്നവർ. 35 
വ്ര്ര്രഭഷകം ചിന്നിത്തേരാനയശ്വങ്ങഠം ചത്തുമേ 

1 അക്ടതപ്രജ്ഞന്-- അപക്വബുദ്ധി. 2 വിജിതംരിട. ശത്രുക്കളെ ജയ 
ച്രവന്. 3 ഹതദ്ധിട്ടു് വിരോധികളെ കൊന്നവന്. 



യൃദ്ധഭൂമി ദര്ശനം 428 

കര്മ്മം കീറിപ്പിളര്ന്നുള്ളോരേററം വൈക്ുബ്യയമാണ്ടെവര്. 36 

ജീവനുള്ളോര ചത്ത൨രും പരയാം പ്രഭയുള്ളവര് 
ജീവിക്കും മട്ടണ്ട കാണപ്പെടുന്ന ചത്ത മന്നവർ. ര 

അവര്ക്കെഴും സ്വര്ണ്ണപുംഖശരശസ്രഗണങ്ങളും 

വാഹായുധങ്ങളും ചിന്നി നിറയേക്കാണ്ക മന്നിടം. 38 

കണ്ഡലാഡ്യത്തലകളം ചട്ടയും മണിഹാരവും 

തലപ്പാവും മകുടവും നല്ച്ചൂഡാമണി മാലയും 89 

കണ്ണസുത്രം തോഠംവളകഠം വിളങ്ങീടും പതക്കവും 
മററു ഭൂഷകളം ചിന്നി മന്നു മിന്നുന്നു ഭാരത! 40 

അനുകര്ഷ'മുപാസംഗം2 കൊടിക്കൂറ കൊടിത്തടി 

ഉപസകരമി രിക്കത്തട്ടച്ചുതണ്ടുകഠം ബന്ധുരം 41 

ചക്രമച്ചുകളം പോരില് പലമട്ട തകര്ന്നഹോ! 
നുകം കടിഞ്ഞാണ് കലാപം വില്ലമ്പകളമങ്ങനെ കമ 

വിരിപ്പും മേല്വിരിപ്പും നല്ത്തോട്ടിയും പരിഘങ്ങളം 

ഭിണ്ഡിപാലങ്ങഠം വേലാവനാഴി ശുലങ്ങഠം വെഞ്ജഴു 48 

പ്രാസം തോമരമെന്നല്ല കുന്തം വടികളങ്ങനേ 

മുസൃണ്ണി മുഠംത്തടി പരം വാളം മഴുവുമാവിധം [:! 
ഉലയ്ക്കു മുല്ഗരം പിന്നെഗ്ഗദയം കുണപങ്ങളം3 

പൊന്ന കെട്ടിച്ചു ചമ്മട്ട1കളമായ” ഭരതര്ഷഭ! 3൫ 

മണിയ്യം കുംഭികഠംക്കുള്ള കോപ്പും പല തരത്തിലായ 

മാലയോരോരാഭരണം വിലയേറുന്ന വ്രതവും ക്ട്6 

ചിന്നും മന്നുണ്ടു മിന്നു ഗ്രഹം ചിന്നും നഭസ്സമം. 

മന്നിന്നു വേണ്ടിച്ചത്തിട്ടു മന്നിലുള്ളോരു മന്നവർ 47 

പുല്കുന്നിതിഷ്യപ്പെട്ടോരു പെണ്ണിനെപ്പേംലെ മന്നിനെ. 
ഐരാവതക്കിടപ്റ്ൂള്ളീക്കുന്നൊക്കും കൊമ്പനാനകഠം 48 

ശസ്ത്രം കൊണ്ടെ പിളര്ന്നുള്ള ഗുഹയില്ച്ചോര ചാടിയ്യം 
ചാല്യംചേരും ചോല ചാടും ഗുരഹയുള്ളദ്രി പോലവേ [1] 

അമ്വേററ വിണിരമ്പീടുന്നുണ്ടെടോ വീര, കാണ്ക നീ, 

കാണ്ക പൊന്നുംകോപ്പണിഞ്ഞ ചത്തുവീണ ഹയങ്ങളെ, 50 

ഗന്ധര്വ്വനഗരം പോലെ വിളങ്ങിടും രഥങ്ങളെ. 
അശ്വം സുതന് കൊടിക്കൂറ കൊടി ചക്രങ്ങളക്ഷവും, 51, 

കൂബരം നുകവും പോയിബഭഗ്നേഷാബന്ധുരങ്ങളായ് 
കാണ്ക മന്നിലുടഞ്ഞുള്ള വിമാനങ്ങഠം കണക്കിനെ. 2 

ചത്ത കാലാഠംകളെക്കാണ്ക വീര, നൂറും സഹസ്രവും 
വില്ലന്മാര് പരിചക്കാരും ചോരയാടിക്കിടപ്പിലായ'. ൭൪ 
പം 

1 അനുകര്ഷം തേരിന്െറ അടിപ്പലക. 2 ഉപാസംഗം - ആവനാഴി. 
6 മണപംം ഒരുതരം കുന്തം. 



24 ഭയ ദ്രൂഥവധപര്വ്വം 

ഉടലാല്ബ ഭൂവി യെപ്പുല്കി മുടിയില്പ്പെഠടിയേറഹോ। 
നിന്െറയമ്പോറു ധെയ്യററ യോധരെക്ക.ണ്ക വീര, നീ. ൭൭. 
കൊടി വെഞ്ചാമര കുട തേരാനകഠം ഹയങ്ങളം 
അശ്വക്കോപ്പും പലതരം പ്രകര്ഷണ! വിശേഷവും ൭൭ 
മേല്വിരിപ്പും പലതരം വിലയേറും വരൂഥവും2 
ചീിന്നിടും മന്നു കണ്ടാലും പട്ടു നീര്ത്തിയ മട്ടിലായ. ൫6 
കോപ്പണി ഞ്ഞാനമേല്നിന്നു വീ ണോരായിട്ട വേറെയും 
വള്കഭിന്നാദ്രിമേല്നിന്നു വീണ സിംഹങ്ങഠംം പോലവേ 57 
അശ്വങ്ങളോടഭൊത്തു കോര്ത്തും വില്കളോടിടചേര്ന്നുമേ 
കാലാഠംകഠം കുതിരക്കാരും ചോരയാറാടിയങ്ങനേ. 68 

പതിച്ചെഴും ഗജരഥവാജിമശ്രമായ 
നിണം വസാ പിശിതവുമാര്ന്നു ചേറുമായ? 

പിശാചരാശര വൃക നായ്ക്കും നന്ദിപു-- 
ണ്ടിടുംവിധം നരവര, കാണ്ക പോര്ക്കളം. ടാ 
ഇതേററമങ്ങന്തു൯രൂപമാം പ്രഭോ! 

പടക്കളത്തി ല്പ്പുകഴേററിടും ക്രിയ 
മഹാസുരപ്പുടയെയെതിരത്തു കൊന്നൊരാഠം 

സുരോത്തമന് ശതമഖ നായ ദേവനും. 60 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഈവണ്ണുമാക്കി രീടിക്കു പോര്ക്കളം കാട്ടിടും ഹരി 
നന്ദിക്കും സ്വജനം ചേര്ന്നു പാഞ്ചജന്യം മുഴക്ക നാന്. 6) 

അപ്പ്യോര്ക്കളം പാര്ത്ഥനെയങ്ങു കാട്ടി... 
ജജനാദ്നന് പോന്നരിവര്ഗ്ഗനാശനന് 
ടദേയദ്രഥദ്ധവം സനവര്ത്തമാനമ._ 

ങ്ങജാതശര്രുപ്രഭളവോടുണര്ത്തിനാന്. 62 

149. യധിഷഠിരഹര്ഷം 

അന്നു നടന്നു യുദ്ധത്തിന്െറ വിവരം കൃഷ്ണന് ധര്മ്മപുത്രനോടു പറയുന്നത 
ഭീമസാത്ൃയകിമാര് ആ പാണ്ഡവ ജ്യഷ്യനെ വന്നു വണങ്ങുന്നു. കൃഷ്ണന്െറ സഹാ 
യം൦ കാണ്ടാണു” തങ്ങഠംക്കു" ഈ വീജയമൊക്കെ കൈവന്നതെന്നു പറഞ്ഞു? ധര് 
മമപൃത്രന് അര്ജ്ജുന ഭീമസാത്ൃകിമാരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. 
സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പി ന്നെദ്ധര്മ്മജനായോരു യൃധിഷ്യിരനരേന്ദ്രനെ 
പാര്ത്ഥന് സൈന്ധ വനെക്കെൊന്നശേഷം നന്ദ്യാ വണങ്ങിനാ൯. 
"” ഭാഗ്യം! ഹതാരിയാകും നീ വര്ദ്ധിക്കുന്നു നരേശ്വര! 
ഭാഗ്യം! നിന്നനുജന് ചെയ്ത ശപഥം ശരിയാക്കിനാ൯. ”" 0] 

3 പ്രകരഷണം കടിഞ്ഞാണ്, ക വരൂഥം ം- രഥത്തെ മൂടുന്ന ശീല, 
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എന്നു കണ്ണന് ചൊന്നവാറു ഹൃഷ്ടൂന് പരപുരഞ്ജയന് 
യയധിഷ്യിരനൃപന് തേരില്നിന്നു ചാടീട്ട ഭാരത! 3 
കൃഷ്ണന്മാരെത്തഴുകി നാനാനന്ദാശ്രുവി ലാണ്ടവ൯. 
പുണ്ഡരീകം പോലെയുള്ള ശുഭവ്।ക്തം തുടച്ചുടന് ക 

ചൊന്നാന് കണ്ണനൊടും പാണ്ഡുപുത്രനാം ജിഷ്ണുവോടുമേ. 

യൃധിഷ്യിരന് പറഞ്ഞു 

ഭാഗ്യം! കാണായി പടയില്ബ'ഭാരം തീര്ത്ത രഥീന്ദ്രരെ 5 
ഭാഗ്യം! ചത്തു പാപിയാകും സൈന്ധവന് പുരുഷാധമന്. 
കൃഷ്ണന്മാരേ, പെരുംപ്രീതിയെനിക്കുണ്ടാക്കി ഭാഗ്യമേ 6 

ഭാഗ്യം! ശത്രുക്കൂട്ടര് മുററും ദുഃ ഖക്കടലി ലാണ്ടുപോയ. 

അവര്ക്കു തെററുപററില്പാ മുപ്പാഠരി ല്ച്ചെററുമേ ദൂഡം, 7 
ഏവര്ക്കോ വിശ്വഗുരുവാം നീ നാഥന് മധുസൂദന! 
ഗോവിന്ദ, നിന് പ്രസാദത്താല് ഞങ്ങഠം വെല്ലും രിപുക്കളെ 8 

മുന്നമേ നിന് പ്രസാദത്താലിന്ദ്രന് ദൈതൃരെയാംവിധം. 
ഭൂലോകജയമെന്നല്ലാ ത്രൈലോക്യജയമെന്നതും 9 

വാര്ഷ്ക്യേയ, നീ പ്രസാദിച്ചാലവര്ക്കൊക്കുന്നു മാനദ! 
അവര്ക്കു പാപം പററില്ലാ പടയില്ത്തോല്മയും വരാ, 30 

ഏവര്ക്കോ ദേവനാഥന് നീ നാഥനാവതു മാനദ! 
ശക്രന് ഹുൃഷീകേശ, ഭവല് പ്രസാദാല് സുരനായകന് 11 

ശ്രീമാന് നേടീ പോര്ക്കളത്തില് ത്രൈലോക്ൃവിജയത്തെയും. 
നിന് പ്രസാദത്തി നാലല്ലോ വാനോര് വാനവര്നായക! 12 
അമരത്വം നേടി നിത്ൃലോകത്തില് കൃഷ്ണം വാഴ”വതും. 
നിന് പ്രസാദം കൊണ്ടുയര്ന്ന വീ രൃം കൊണ്ടരി സുൂദന! 13 
അസംഖ്യം ദൈത്ൃരെക്കൊന്നു ശക്രന് ദേവേന്ദ്രനായിനാ൯. 
നിന് പ്രസാദാല് ഹൃുഷി കേശ, ചരാചരജഗത്തഹോ! 34 

വീര, നില്പ്പു തന്നി ലയ്ക്കു ജപഹോമങ്ങഠം ചെയ്തുമേ. 
മുന്നമൊററക്കടല്മയം കൂരിരുട്ടാണി തൊക്കയും 35 
നിന് പ്രസാദാല് മഹാബാഹോ, ജഗത്തായീ നരോത്തമ) 
പരമാത്മാവവ്യയയന് നീ വിശ്വമൊക്കച്ചമച്ചവന്൯ 16 

ഹൃുഷീദകശനിതെന്നാരേറ കാണ്മൂ മോഹിക്കയില്പവന്. 
പുരാണന് പരമന് നിത്യന് ദേവനാം ദേവദേവനെ 377 

സുരേഗനെസ്സറംശ്രയി പ്പോന് മോഹിക്കില്ലൊരു ദിക്കിലും. 
അനാദ്ൃന്തന് വിശ്വകര്ത്താവവ്യയന് നിന്നെയേവരോ 18 

ഭജിപ്പതു, ഹൃഷീകേശ, ദുര്ഗ്ഗം കയറുമായവര്. 
പരന് പുരാണ൯ പുരുഷന് പരങ്ങഠംക്കും പരന് പരം 39 

പരമന് നീ നിങ്കല് നി ല്ലോര്ക്കുണ്ടാമൈശ്വര്യമേററവും. 

നാലു വേദം പുകഴത്തുന്നോന് വേദത്തില് ഗീതനായവന് 20 



നി] ജയ്ദ്രഥവധപര്വ്വം 

ആ മഹാത്മാവാശ്രയം മേ ഞാനേററം ഭൂതിയേല്ലവേന്. 
പരമേശ, പരേശേശ, തിരൃഗീശ, നരേശ്വര! 1 
സര്വ്വേശ്വരേശ്വരര്ക്കീശ, തൊഴുന്നേന് പുരുഷോത്തമ! 

നീയീശനീിശ്വരന്നീശ, പ്രഭോ, വര്ദ്ധിക്ക മാധവ! കു 

സര്വ്വലോകോല്ഭവലയ, സര്വ്വാത്മ൯, ദീര്ഗ്ഘ ലോച്ചന! 
ധനഞ്ജയസഖാവായ ധനഞ്ജയഹിതൈഷിയെ 23 

ധനഞ്ജയന്െറ ഗോഡ്യാവെയാശ്രയിച്ചാല് സുഖം വരും. 

എന്നു ചൊന്നാ മഹാത്മോക്കുളപ്പോഠംക്കേശവപാണ്ഡവര് 24, 

പാരു കാക്കും പാര്ത്ഥിവനോടോതീ സംഹൃഷ്ടരാമവര്: 
“ “നി ന്റെറ കോപാഗ്നിയാല് വെന്ത ദുഷ്യരാജന് ജയദ്രഥന് 45 

ഉയര്ന്നേല്ലും ധാരത്തരാഷ്ട്രപ്പടയും കേവലം പ്രഭോ! 

ചത്തു ചാകുന്നിതിനിയ്യം നശിക്കുമിതു ഭാരത! മു6 

നീന് ക്രോധം കൊണ്ടു ഹതരിക്കുരുക്കളരി സുദന! 
നോക്കിക്കൊല്ലം നിന്നെ വീര, കോപിപ്പിച്ചു സുയോധനന് 2 

മിത്രബന്ധയക്കളോടൊത്തു ദുഷ്യന് പോരില് മരിച്ചിടും. 
നിന് ക്രോധഹതനായ് മുന്നം വാനവര്ക്കും ദുരാസദന് 28 

കിടപ്പു ശരതല്പത്തില് ഭീഷ്മന് കുരുപിതാമഹന്. 
കിട്ടി പ്പവര്ക്കു വിജയം യുദ്ധത്തിലരി സൂദന! 29 

പാണ്ഡവന് നീ ദ്വേഷമുഠംക്കൊണ്ടവര് മുതൃവശത്തിലായ'. 
രാജ്യം പ്രാണന് പ്രിയസുതര് പലമാതിരി സൈന്യവും 30 
നീ കോപിച്ചാലായവന്നു വെക്കം തീരും പരന്തപ! 
കുരുക്കഠം തീര്നനൂ നിയതം സപൃത്ര പശു ബഠന്ധവര് 9 

നിത്യവും രാജധര്മ്മസ്ഥന് നീ കോപിക്കെപ്പരന്തപ!"” 

ഭമനും നൃപതേ, പിന്നെത്തേരാളി ശിനിമുഖ്യനും 34 
അമ്വേററു മുറിയേററുള്ളോര് കമ്പിട്ടണ്ണനെയപ്പൊഴേ 

താഴേ നിന മഹേഷ്ചാസര് പാഞ്ചാല്യരൊടട ചേര്ന്നവര്. 33 
നന്ദിച്ചു കൈകൂപ്പിയോരാ വീരരെക്കണ്ടവാറുടന് 

കാന്തേയനേറെക്കൊണ്ടാടീ ഭീമസാതൃകിമാര്കളെ. 84 
*  ദ്രോണഗ്രാഹം ദുരാധര്ഷം ഹാര്ഭ്ളി കൃമക രോല്ക്കടം 
പടക്കടല് കടന്നിട്ടു നിങ്ങളെക്കാണ്മൂ ഭാഗ്യമേ. 86 

ഭാഗ്യം ജയിച്ചു നാമിന്നു മന്നില് മന്നോരെയൊക്കയും 
പോരില്ജ്ജയം കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളെക്കാണ്ട ഭാഗ്യമേ. 30 

ഭാഗ്യം ദ്രോണനെയും വെ൯൬ രഥിയാം ഭേജനേയുമേ 
ഭാഗ്യം വികര്ണ്ണിബാണത്താല്പോരി ല്ത്തോല്ലിച്ചു കര്ണ്ണനെ 
പുരുഷരഷഭരാം നിങ്ങഠം പിന൯തിരിപ്പിച്ചു ശല്യനെ 

ഭാഗ്യമേ കുശലത്തോടും പോര് വിട്ടെത്തിയ നിങ്ങളെ 36 
രഥി പ്രവരരെക്കാണേന് യുദ്ധത്തിങക്കല് വിദഗ'ദ്ധരെ 
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എന് ചൊല് കേക്കും വീ” രരെയെന് ഗാരവം കാക്കു വോര്കളെ . 

പടക്കടല് കടന്നേറിക്കാണ്ടേന് ഞാനിന്നു ഭാഗ്യമേ 
സമരശ്ശാഘയുയള്ളോരെപ്പോരില് മാറാത്ത വീരരെ. 0 

എന് പ്രാണതുല്യരെക്കാണേന് ഭാഗ്യം ഞാനിങ്ങു നിങ്ങളെ." * 
൨1മശൈനേയരോടേവം ചൊല്ലിപ്പംണ്ഡവനന്ദനന്. 41. 

ചുരുഷവ്യയാ|ഘരെപ്പുല്കി ഹര്ഷക്കണ്ണ്ീ രൊഴുക്കിനാന്. 
അപ്പ്യോഠം പ്രമോദമുഠംക്കൊണ്ട പാണ്ഡവപ്പടയൊക്കെയും 

പ്രഹൃഷ്ടരായ”പ്പേംരിനാശ മൂത്തൊരുങ്ങ്! ധരാപതേ! ൫2 

150. ദുര്യോധനാനുതാപം 

ജയദ്രഥന്, ജലസന്ധന്, അലംബുഷന് മുതലായ പരാക്രമശരലികളായ, 

സേഹായികരഠം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാല് വ്യാക്ുലനായിത്തിര്ന്ന ദുര്യോധന് ദ്രോണരു 

കെ അടുക്കല് ചെന്നു സങ്കടം പറയുന്നു. “ആ നരര്ഷഭര് കൂടാതെ ജീവനാവശ്യ 

തില്ല മേ' ഇതായിരുന്നു ആ കാരവജ്ജ്യേപ്യന്െറ തീരുമാനം . 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സൈന്ധവന് ചത്തതി ല്പ്പിന്നെ നിന്െറ പുത്രന് സുയോധനന് 
ദവിഷജ്ജയോത്സാഹ* മററു മാഴ”കിബ്ബാഷ പാര്ദ്രവക'ത്രനായ് 
മങ്ങിപ്പല്പോയ പാമ്പിനട്ടഷ്ണമാമ്മാറ ചീററിയും 

ഏവര്ക്കും കുററമുടയോനാര്ത്തനായ ത്തീര്ന്നു നിനമകന്. ി 

അടരില്ജ്ജിഷണവും ഭീമസേനനം ശിനിപുത്രനും 

തന്ബലത്തില്ച്ചെയ്യ ഘോരകദനം പാര്ത്തു കണ്ടുടന് 3 
നിറം മാറ! മെലിഞ്ഞിണ്ടല് പുണ്ട കണ്ണീ രിലാണ്ടവന്൯ 

നിനച്ചുകൊണ്ടാന് “പാര്ത്നന്നു തുല്യനില്പാ ഭടന് ഉവി. ട് 

ദ്രോണനും കര്ണ്ണനും പിന്നെ ദ്രരണിയ്യം കൃപര്താനുമേ 

പാര്ത്ഥന് കൊപിക്കില് നേരിട്ടു നില്ലോരല്ലെ "ന്നു മാരിഷ! 5 

* " എന്മഹാരഥരെപ്പോരിലെല്പാം വെന്നിട്ട ഫല്ഗുനന് 

കൊന്ന) സൈന്ധവനെച്ചെന്നു തടുത്തീ ലാരുമാഹവേ. 6 

എല്ലാം കൊണ്ടും പാണ്ഡവരെന് പെരുംപട മുടിച്ചുതേ. 

രക്ഷിപ്പാനിങ്ങില്ലൊരുവന് സാക്ഷാല്ദ്ദേവേന്ദ്രനാകിലും. 7 

ആരൊരാലംബമായക്കണ്ടു പോരില് ഞാന് ശ്രമമേന്തിയോ 

ആര്ക്കണ്ണനടരില്ത്തോററു ചത്തു പോയീ ജയദ്രഥന് 6 
യാതൊരുത്തന്െറ വീര്യത്താല്ശ്ശുമം യാചില്പ കണ്ണനെ 
പുല്ുപോ ലോര്ത്തു ഞാനിന്നാക്കര്ണ്ണന് പോരില്മടങ്ങിനാന്. 

എന്നുളളഴന്നു ചെന്നാനാ ദ്രോണനെക്കാണുവാന് നൃപ! 
ഏവരക്കും കററമുടയോന് നിനകന് ഭരതര്ഷഭ! 

* ദ്വഷിജ്ജയോത്സാഹം ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നതിലുള്ള ഉത്സാഹം, 



4.28 ജയദ്രഥവധപര്വ്വം 

പി ന്നെച്ചപൊല്ലീടിനാന് മുററും കുരുക്കഠംക്കേററ റൈശസം! 

ജയി പ്പതും വൈരി കളാദ്ധൃതരാഷ് ടജര് താഴ”വതും. 11 
ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

ന 

കാണ്ക മൂര്ദ്ധാഭിഷിക്തന്മാര്ക്കാചാര്യ, കദനം പരം 
ചെയതു മുന്പിട്ടെഴം ശുരഭീഷമമുത്തച്ഛനേയുമേ. 12 
വീഴ“ത്തി പ്രലുബ“ധന്: സമ്പൂര്ണ്ണചിത്തനായിശ്ശിഖണ്ഡി 
മുററും പാഞ്ചാലരോടൊത്തു പടത്തലയില് നില്പതാം. [താന് 

നിന് മററു ശിഷ്യന് ദുര്ദ്ധര്ഷന് സവ്യൃയസാചിയയമങ്ങനെ 
ഏഴക്ഷഹ് ണി തീ൪ത്തിട്ടു ൨ ധ്ച്ചൃ സിന്ധുരാജനെ. 14. 
നമുക്കു വിജയം നോക്കിത്തുണച്ചോരു സുഹൃജ്ജനം 

കാലരൂര്ക്കെത്തിയവര്തന് കടം വീട്ടന്നതെങ്ങനേ? 15 

എനിക്കുവേണ്ടി വസുധ, കാംക്ഷിച്ച വസുധാധിപര് 
വസുധൈശ്വര്യവും വിട്ട കിടപ്പു വസുധാതലേ. 16 

ഞാനോ കാപുരുഷ൯: മിത്രര്ക്കി വിധം നാശദേ കിയോന് 

അശ്വമേധസഹസ്രത്തെക്കൊണ്ടും പാപമൊഴിച്ചിടാ. 17 

ലുബ“ധനായ'പ്പാപിയായ്ദ്ധര്മ്മക്കേടേകിയൊരെനിക്കിഹ 

വ്യായാമത്താല്ജ്ജയം നല്കാന് വന്നോ പുകീ യമാലയം.18 
വൃത്തം 4 തെററിബ്ഭൂമി സുഹൃുല്ദ്രോഹം ചെയ്യോരെനിക്കിഹ 

ദുഷ്ടന്നു വിവരം നല്കാന് ഭൂമിയാകാത്തതെനത്തുവാന്? 319 

മന്നോര്നടുക്കു രുധി രരക്തനേത്രന് പിതാമഹന് 
ദര്ദ്ധര്ഷ, ചെന്നെന്തു ചൊല്ലും പരലോകം ജയിച്ചവന്? 20 

ശൈനേയന് കൊന്നതായ്ക്കാണ്ക വില്ലാളി ജലസന്ധനെ 
മഹാരഥ, നമുക്കായിട്ടയിര്പോക്കിയ ശുരനെ. 21 

കാംബോജനെക്കൊന്നു കണ്ടിട്ടങ്ങലംബയഷനേയ്യമേ 
വേറേ പെരുത്തിഷ്യരേയും കാഠണ്മോരെന് ജീവനെന്തിനോ? 22 
എനിക്കായി പ്പിന്തിരിക്കാനെതിര്ത്താശ്ശൂരര് ചത്തുപോയ 
എനിക്കു ജയമിച്ചുിച്ചു യഥാശക്തി കിണഞ്ഞവര്. 3 

അവര്ക്കു ഞാന് ശക്തി പോലെ കടം വീട്ടിപ്പരന്തപ! 
യമുനാസലിലം കൊണ്ട തര്പ്പിക്കുന്നുണ്ടവര്ക്കുടന്. 4 
സത്യം ഞാന് ചെയ്തുകൊള്ളന്നേന് സര്വ്വശ്്രധരോത്മമ! 
സത്യൃമിഷ്ടാപുര്ത്തട മാണു വീരൃമാണീ ശരാണു ഞാന്, 25 

പോരിലാപ്പാണ്ഡുപാഞ്ചാലന്മാരെയൊക്ക വധിച്ചുടന് 

അടങ്ങവേ, നല്പയെങ്കിലവര് പോയേടതെത്തുവന്. 6 
എനിക്കുവേണ്ടി പ്പെരുതീട്ടര്ജ് ജൂനന് കൊല ചെയ്തവര 
പുരുഷഷര്ഭരെങ്ങോ പോയങ്ങു ചെല്ലുന്നതുണ്ട ഞാന്. 3 
തി 

1 വൈശസംം-നാശം. 5 പ്രലുബ”ധന് വലിയ അക്രമി. 9 കാപുരു 

ഷന്... നിന്ദ്യന്. 4 വൃത്തം.---നടപടി. 5 ഇഷ്ടാപൂര്ത്തും -- ധാര്മ്മികകര്മ്മ 
ങ്ങളുടെ അനുഷ്ലാനം. 



ദ്രോണവാക്ൃം 429 

ഉപസ്കരിക്കാത്ത തൂണക്കാര് തുണയ്കൂന്നതില മേ 
ശ്രേയസ്സ്റായ”പ്പാര്ത്ഥരെക്കാണ്മൂ നമ്മെയല്ലാ മഹാഭജ! ൭൫ 
സതൃസന്ധന് പോര്ക്കളത്തില് മുത്യവുണ്ടാക്കിനാനവന് 
അഞ്ങുന്നു പേക്ഷ ചെയ്യുന്നൂ ശിഷ്യത്വം കൊണ്ട പാര്ത്ഥനില്. 29 
അതല്ലോ ചത്തതി ങ്ങെന്െറ ജയകാംക്ഷികളേവരും 
എനിക്കു ജയമിച്ചുിച്ചു കാണ്മേന് കര്ണ്ണനെ മാത്രമേ. 30 
മിത്രത്തെശശൂരി യാംവണ്ണുമറിയ: ത്ത ജളാശയന് 
മിത്രമെന്നി വനേ വെയ്ത്രിലവന്നര്ത്ഥം നശിച്ചിടും; 31. 
അവ്ൃവണ്ണമാക്കിത്തീ ര്ത്താരിങ്ങെന്െറ കാര്യം സുഹൃുജ്ജനം, 
മോഹിച്ചു ലുബ്ധനാം പാപി കുടിലന് ധനകാംക്ഷി ഞാന് 32 
ചത്തു ജയ ദ്രഥന൬പ൯ന് വിീരൃവാന് സനമദത്തിയും 
ശതൂരസേനാഭീഷഹന്മാര് ശിബി റര്കഠം വസാതികഴം. ധ് 
എനിക്കുവേണ്ടിപ്പൊരുതീട്ടര്ജ ജൂനന് കൊലചെയ്കതുവര് 
പരുഷര്ഷഭരെങ്ങോ പോയങ്ങു ചെല്ലുന്നതുണ്ടു ഞാന്. 34 

ആ നരരഷഭരകൂടാതെ ജീവനാവശ്യമില്ല മേ 
പാണ്ഡുപുത്രാചാര്യനങ്ങിതെനി ക്കനുവദിക്കുക. [ച്] 

151 ദ്രോണവാക്യം 

ദറവ്യാസ്ര്രസമ്പന്നനായ അര്ജ്ജുനന് അജയ്യനാണെന്നു താനും പാണ്ഡവ 
ന്മാരുമായി രമൃതയില് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നതാണു* നല്ലതെന്നു” വിദരനും പണ്ടുത 
കണ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും, അതൊന്നും വകവെക്കാതെ യുദ്ധത്തിനു ചാടിപ്പുറ 
പ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണു” ഈ നാശമൊക്കെ വന്നുചേര്ന്നതെന്നും, ദ്രോണൻ മറപടി 
പറയുന്നു. എങ്കിലും വേണ്ടിവന്നാല് രാത്രികൂടി യൃദ്ധം ചെയ്യാമെന്നു തീരുമാ 
നിച്ച് ആ ആചാര്യന് പോര്ക്കളത്തി ലേക്കു പുറപ്പ്പടുന്നു. 

ധടൂൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

താതം പോരില്സ്റ്റവൃയസാചി ഹനിക്കെസ്സിന്ധുരാജനെ 
ഭ്ൂരരിശ്രവസ്സ്സേ യമപ്പേ.ഠം നിങ്ങാംക്കുള്ളെന്തുമട്ടി ലായ? 1 
ടഭര്യോധനന൯ കുരുനടുക്കവ്വണ്ണം ചൊന്നൊരാഗ"ഗുരു 
എന്തുത്തരം ചൊല്ലിയ തൊന്നെന്നോടോതുക സഞ്ജയ! ടി 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞ 

നിലകക്കട പെരുത്തുണ്ടായ നിന് പടക്കാര്ക്കു ഭാരത! 
സിന്ധൃരാജനെയും കൊന്നുകാണ്കെബ്ഭൂരിശ്രവസ്സൊെയും 3 
നിണ്റ ദുര്മ്മന്ത്രി തമവരവമാനിച്ചിതേവരും 
ആദദുര്മ്മന്ത്രം മൂലമല്ലോ ചത്തതേറെ നരര്ഷഭര്. ക് 
അ നിന് പുത്രോക്തി കേട്ടാറെ ദ്രോണന് ബുദ്ധി മടുത്തവന് 
മുഹൂര്ത്തമോര്ത്തിരുന്നാര്ത്തി ചീർത്തു ചൊല്ലീ നരേശവഡ് ഡ്ര 



ക്ട ി ജയദ്രഥറവധപര്വ്വം 

ദ്രോണന് പറഞ്ഞു 

ഹേ ദുര്യോധന, യെന്തെന്നില് വാക് ശരം തൂകിടുന്നു. നീ? 

അജയുനര് ജ൦ജൂുനന് പോരിലെന്നന്നേ ഞാനുരയ്ക്കിലും! . 6 

ഇതി നാല്ത്തന്നെയറിയാം പോരില്ക്കാരവ, പാര്ത്ഥനെ 

ഭീഷ“ മസനെഫല്ഗുനന് കാപ്പന് ഹനിച്ചല്ലോ ശിഖണ്ഡി താന്. 
പോരില്ദ്ദേവാസുരാവദ്ധ്യന് ഹനിക്കപ്പെട്ട കണ്ടതില് 

അന്നുറച്ചേന് മേലിലില്ലീബ”ഭാരതപ്പടയെന്നു ഞാന്. ി 

മുപ്പാരിലി ന്നേവരിലും ശുൂരനായക്കാണ്മതാരെയോ, 

ആശ ശൂരനും വീണിരിക്കെശ്ശേഷം നോക്കുന്നരെ;നത നാം? 9 

കുരുരംഗത്തു ശകുനി താത, പണ്ട പിടിച്ചുവ 
അക്ഷങ്ങളക്ഷങ്ങളല്പാ ശത്രുക്രൂരശരങ്ങളാം. 10 

അവ നമ്മെക്കെ ന്നിടനൂ താത, പാര്ത്ഥന് വിടുന്നവ 

അരന്നേ വിദുരന് ചൊന്നത്േതേതുമുഠംക്കൊണ്ടതില്ല നീ. 11 
വിളി കൂട്ടീട്ട വിദര൯ ധീരനേററം മഹാശയന് 

ക്ഷേമത്തിനായ“ച്ചൊന്ന നല്പ വാക്കൊന്നും കേട്ടതില്പ നീ. 143 
അതാണി ന്നീഗ് ഘോരമഹാ വൈശസം വന്നു പെട്ടതും 
ദുര്യോധന, ഭവാന്മൂലമാ വാക്കു നിരസിക്കയാല്. 13 
ആപ്കാരി: സുഹൃത്തുക്കഠം പത്ഥ്യം ചൊല്വതു തള്ളിയും 
സ്വമതം ചെയ്തിടടം മൂഡന് താമസിക്കാതെ ശോച്യനാം. 14 

നമ്മഠം കാണ്കെപ്പാര്ഷതിയെസ്സുഭയിങ്കല് വരുത്തി നീ 
അനര്ഹയാം കുലജയ്യെസ്സ്റര്വ്വധര്മ്മാനുവൃത്തയെ. 15 
ആപ്പ്ാപത്തിന്നു ഗാന്ധാരേ, വന്നതാണീപ്പെരും ഫലം 

അല്ലൈെങ്കില്പ്പരലോകത്തിലിതിലം പാപമേല്പ്പു നീ. 16 

വൈഷമൃത്താല്പ്പാണ്ഡവരെച്ചൂതില്ത്തോല്ല”ച്ചുവിട്ട നീ 
രാരവത്തോഃ ലുടപ്പിച്ചിട്ടങ്ങ കാടേററിയില്ലയോ? 17 
മക്കളെപ്പ്ോോലെയുള്ളോരെയവരെദ്ധര്മ്മനി തൃരെ 

കബ്രാഹ“മണ൯ ഞ:നൊഴിയെപ്പാരില് ദ്രോഹിപ്പതാരുവാന്? 

പാണ്ഡവര്ക്കുള്ളൊരീ ഗ് ഷോരകോപം ശകുനിയെംത്തു നീ 

ധൃതരാഷ്ട്രമതത്തോടും വരുത്ത് കുരുസംസദി4. 19 

ദുശ്ശാസനന് കൂട്ടിയതു കര്ണ്ണ :നററം വളര്ത്തതും 

വദുരച്ചപൊല്ല കേളാതെ നീ ശീലിച്ചിതു വീണ്ടുമേ. 20 

കിണഞ്ഞെതിര്ത്തര്ജ”ജുനനെ വളഞ്ഞോര് തോററിതേവരും 

നിങ്ങാംക്കിടയ്ക്കുറപ്പാണ്ടാസ്സ്റൈന്ധവന് ചത്തതെങ്ങനെ? ൧1 
നീ കര്ണ്ണന് ഗാതമന് ശല്യനശ്വത്ഥാമാവുമങ്ങനെ 
ജീവിച്ചിരിക്കെക്കരവ്യ, സൈന്ധവന് ചത്തതെങ്ങനെ? 22 

1 ഉരയ'ക്കിലും -- പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടം, 2 ആഹൃകാരിംംനല്ുതു ചെയ്യുന്ന 

വന്. 3 രാരവത്തോല് -- പരുപരുത്ത മരവുരി. 4 കുരുസംസദി .-കരവസഭള 

യില്വച്ചു”ം 



ദ്ദോണവാകൃയം 491 

പോരിങ്കലെല്ലാ നൃപരും തിഗ്മതേജസ്സെടപ്പവര് 

കാക്കും നിങ്ങഠംക്കിടയിലാസ്സറന്ധവന് ചത്തതെങ്ങനെ? 2:: 
വി ശേഷിച്ചെങ്കലും പിന്നെ ഹേ ദുര്യോധന, നിങ്കലും 
പാര്ത്ഥങ്കല്നി ന്നുള്ള രക്ഷ പാര്ത്തോനാണാ മഹീപതി. 44 
ആ മന്നവന് ഫല്ഗുനനില്നിന്നു രക്ഷപ്പെടാത്തതില് 

ആത്മാവിന് ജീവിതസ്ഥാനമൊന്നും കാണുന്നതില്ല ഞാന്. 25 
ധൃൃഷ്ൃദ്യുമ“നന്െറ പാപത്തില് മുങ്ങിക്കാണുന്നിതെന്നെ ഞാന് 
ശിഖണ്ഡി യൊത്താപ്പാഞ്ചാല ന്മാരെക്കൊല്പാതി രിക്കവേ. ൧6 

അതി നാല്ത്തപ്പനാമെന്നെ വാക്ശരംകൊണ്ടറുക്കയോ 

സ ന്ധുരാജന്െറ രക്ഷയ്ക്കു താനാളാകാഞ്ഞു ഭാരത! 7 

അക്സിഷ്യകാരിയംസ്സുത്യ൩ന്ധന് ഭീഷ” ന്െറ പൊന്കെഠടി 

പോരില്ക്കാണാത്ത ഞാനെന്ത ജയത്തിന്നാഗ്രഹിപ്പതാം? 20൫ 

മഹാരഥന്മാര്നടടവില്ക്കൊന്നിത: സ്റ്റിന്ധുരാജനെ 

കൊന്നു ഭൂരിശ്രവസ്സ്സേയും ശേഷരെന്തോര്ത്തിടുന്നു നീ? 9 

ദുര്ദ്ധര്ഷനാം കൃപന്തന്നെ ജീവിപ്പ്ീ ലല്ലി മന്നവ! 

സൈന്ധവന്വഴി പോകായ കിലവനെപ്പുൂജചെയ വു ഞാന്. 
ദുശ്ശാസനന് നിന്നനുജന് കാണ്കെവെത്തന്നെ കൌരവ! 
ദഷ"കരക്രിയ ചെയ്യോരു ഭീഷ"മന് വിണതു കണ്ടനാഠം, 81 

പോരിലിന്ദ്രാദിപാനോര്ക്കുമവദ്ധയനവനങ്ങനെ 
അപ്പേംഴംച്ചിന്തിച്ചിതങ്ങ്ത്ു" ബഭൂമിയില്ലെന്നു ഞാന് നൃപ! 82 

ഇതാ പാണ്ഡവപാഞ്ചാലപ്പെരും പടകഠം ഭാരത! 
ഒന്നിച്ചെന്നുടെ നേരിട്ട വന്നു കേറുന്നു മാരിഷ! 3 
പാഞ്ചാലരെ മടിക്കാതെ ചട്ടയുരുന്നതല്പ ഞാന് 
പോരില്ബ'ഭവാനുള്ള ഹിതം ചെയ്യുവേന് ധൃതരാഷ്ട്രജ! 34 

പോരിലെന്നുണ്ണിയശ്വത്ഥാമാവോടോതുക മന്നവ! 

വീട്ടീ ടൊല്പാ സോമകരെജ്ജ്വിതം കാത്തുകൊണ്ടു നീ. ] 
അച്ഛന് കല്ലിച്ചയച്ചോരു വാക്കും രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണം 
സ്ഥിരനായക്കൊഴംകാനൃശം സൃദമ സത്യാര്ജ്ജവങ്ങളില്. 30 
ധര്മ്മാര്ത്ഥകാമകുശലന് ധര്മ്മാര്ത്ഥങ്ങഠം കെടാതെ താന് 

ധര്മ്മപ്രധാനകാര്ൃയങ്ങഠം ചെയ്തുകൊംകെന്നു വീണ്ടുമേ, 3 

തൃപ്രാക്കൂ ദക്ഷിണയാല്പ്പൂജി കൂകൂ സര്വ്വവിപ്രരെ 
ചൊയ്യോല്പിവര്ക്കപ്രിയം നിയവരഗ്നിശി ഖോപമര. 3 
പടക്കൂട്ടങ്ങളിലിതാ കേറുന്നുണ്ടരി സുദന! 
പെരും പോരിന്നൊരുഞ്ങീട്ട നിന് വാക” ശല്യാര്ത്തനായ 
നീയും ദുര്യോധന, ബലം നിററത്തു ശക്തനാകിലോ [ഞാന് 

രാത്രിയും പട വെട്ടീടുടം ക്രുദ്ധരാം കുരുസ്രൃ ഞ്ജയര്. കു 

എനന്നാതി ദ്രോണനാപ്പാണ്ഡുസ്യഞ്ജയരക്കെര്തിര് പുകിന൦ന് 
അരക്കന് നക്ഷത്രാഭ പോലെ ക്ഷത്രതേജസ്സ പോക്കുവോന്, 41 



152. വീണ്ടും യൃദ്ധാരംഭം 

പാര്ത്ഥന്െറ നേരെയുള്ള പ്രതോേകമരതമൂലം ദ്രോണന് അശ്രദ്ധ കാണി 
ച്ചതൂെധം്ഭാണഞെ അര്ജ്ജുനസ് ജയദ്രധനേയുംമുററം കെ ല്പാന് സാധിച്ചുതെ 
ന്ന ദുര്യോധനന് കര്ണ്ണനോട് ആവലാത പ്പെടുന്നു ആ.പാരയന് അദ്ദേഹ. 
ത്തെക്കൊണ്ട കഴി വുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഒ ദൈവം പാണ്ഡവര്ക്കനു കൂല 
മായതിനാലാണു” ഇങ്ങനെയൊകക്കു സംഭവിക്കുന്നതെന്നം കര്ണ്ണന് മറുപടി 
പറയന്നു . 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെദ്ദുര്യോധനനൃപന് ദ്രോണൻ ചൊല്പിയയച്ചവന് 
അമര്ഷവശമപ്പെട്ടു സമരത്തി ന്നൊരുങ്ങിനാന്൯. 3 
ചൊന്നാനപ്പോാം കരണ്ണനോടു നിററെറ പുത്രന് സുയോധനന് 
"നോക്കൂ കണ്ണൂന് തുണയ്ക്കുന്ന പാണ്ഡവന് കപി കേഷനന് ി 
ദേവദുര്ഭി ദമാചാര്യന് തീര്ത്ത വ്യൂഹം പിളര്ന്നഹഫോ! 

ഭവാനുമാ മഹാത്മാവാം ദ്രോണനും പൊരുതീടിലും ൫ 
യോധമുഖ്യന്മാരകഠം കാണ്കെ വീഴിച്ചു സിന്ധുരാജനെ. 
നോക്കൂ രാധേയ, രാജാക്കഠം പാരില്പ്പോരില് പ്രധാനികഠം 4 
ഒററപ്പാര്ത്ഥന് കൊന്നു ചത്തു സിംഹം കൊന്ന മൃഗപ്പടി. 
ഞാനും പിന്നെ മഹാത്മാവാം ദ്രോണനും പൊരുതീടിലും, 5 
അല്പം ശേഷിച്ച മട്ടാക്കീ മല്ബ്ബലം ശക്രനന്ദനന്. 
ദ്രോണൻ പൊരുതി നില്ലമ്പോഠം പോരിലെങ്ങനെ ഫത്ഗുറന് 
ജയ്ദ്രഥവധം ചെയ്തു സത്യം പാലിച്ചിതര്ജ് ജൂനന്. 
വീര, ദ്രാോണന്െറയള്ളില്പാതെങ്ങനേ പ൦ണ്ഡുനന്ദനന് 7് 

പിളര്ന്ന ഭര്ഭിദവ്യൂഹം കിണഞ്ഞു പൊരുതുമ്പൊഴേ? 

മ ഹാത്മാവ കമാ ചാര്യന്നിഷ്ടനാണേററമര്ജ്ജുനന് $ 

അതുകൊണ്ടടരചെയ്തീടാത വന്നു വഴി നല്കിനാന്. 
സൈന്ധവന്നഭയം മുന്പേ നല്ക! ദ്രോണൻ പരന്തപന് ള 

വഴി നല്കീ കിരീടിക്കു കാണ്കെന്നുടെ ഗുണക്ഷയം. 

മുന്പേ ഗൃഹം പോകുവാനായ” സമ്മതം നല്കിയെങ്കിലോ 10 

സിന്ധുരാജന്നു യൃദ്ധ ത്തിലിത്ര പററഠാ ജനക്ഷയം. 

ജീവന് കൊതിച്ചിട്ട ഗൃഹം പൂകുമാസ്സിന്ധുരാജനെ 11 
ദ്രോണ൯ പോരില്ത്തന്നഭയമോര്ത്തനാരൃത്വമുള്ള ഞാന് 
ഇന്നു പോരില്ച്ചത്തി തെന്െറ ചിത്രസേനാദി സോദരര് 

ഭീമസേനനൊടേററിട്ട ദുഷ്ടരാം നമ്മഠം കാണ്കവേ. "' 142 

% ഇര ് രോകത്തില് ആഖ്യ്യാതം കാണുന്നില്ല. “തടുത്തു നിര്ത്തി ' എന്നര് 
ത്ഥരുള്ള ഒരു പദംകൂടിയുണ്ടെങ്കിലേ ആകാംക്ഷാപൂര്ത്തിവരികയുള്ള. 

ജയദ്രധോ ജീവാതാര്ത്ഥീ ഗച്ചുമാനോ ഗഹാന് പ്രതി 
മയാനാരോയണ സംരുദ്ധോ ദ്രോണാല് പ്രാപ്യാഭയം സഖേ! 

എന്നാണു് മുലദ്രോകം. ഇതിലെ * സംരദ്ധ' ശബ്ദും തര്ജ്ജമയീല് വന്നിട്ടില്ല. 

27 
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കര്ണ്ണന് പഞ്ഞു 

ആചാര്യനെഗ്ലര് ഹിയായ്ക ശക്തി പോലേല്ലിതാ ദ്വിജന് 
യഥാബലം യഥോത്സാഹം തന്റ ജീവന് കളഞ്ഞുമേ. 1.3 

ഇദ്ദേഹത്തെത്താന് ച ടന്നു പോ ശ്വേഴാശ്വനെങ്കിലും 

ചെറുതും കുററമാചാരൃന്നി തിലില്ലെന്നുകൊണ്ടുമേ. 14 

കൃതി ദക്ഷന് ശുരയവാവസ്്രജ്ഞന് ലഘുവിക്രം ന് 
ദിവ്യാസ്ത്രമുള്ളതായ ക്കീശദ്ധ്വജമാം തേരിലേറിയോ൯ന് 15 

കൃഷ്ണന് നടത്തിടുമതില് മുറിയാച്ചട്ടയിടവന് 
കേടററ ദിവ്യം ഗ൦ണ്ഡീവം വില്ലെടുത്തോരു വീരൃവാന് 216 

കൂരമ്പ തൂകി ക്കൊള്ളന്നോന് കൈയ്യക്കില് തള്ളലുള്ളവന്൯ 

പിന്നിട്ട ദ്രോണനെപ്പാര്ത്ഥനെന്നതായാഠയംക്കു യൃക്തമാം. 117 

ആചാര്യന് കിഴവ൯ ഭൂപ, ശീ(ഘയാനത്തി ലക്ഷമന് 

കൈയയച്ചു പണി ഞ്ഞീടാന് ശക്തി കെട്ടോന് നരേശ്വര! 28 
അതുകൊണ്ടിവനെക്കേറീ ശ്വേതാശ്വന് കൃഷ്ണസാരഥി 

ഇക്കാരണം കൊണ്ടു കുററം ദ്രോണനില് കാണ്മതില്ല ഞാന്. 19 
അസ്ൂജ്ഞനാം ദ്രോണര് പോരില്ജ്ജയിക്കാ പാണ്ഡുപുത്രരെ 
ഇദ്ദേഹത്തെക്കടന്നേറി പ്പോന്നില്ലേ ശ്വേതവാഹനന്? 20 

ദൈവം കല്പിച്ചതു മറിച്ചാക്കാനാവില്ലൊരേടവും 
മററുള്ള നമ്മളം ശക്തി പോലെതിര്ക്കെസ്സയോധന! ക. 

പോരില്സ്റ്സേന്ധവനെക്കൊന്നതിങ്കല്ദ്ദൈവം പരായണം. 

നിന്നോടൊപ്പം പോര്ക്കളത്തില് നന്നെ യത്നിച്ചവെങ്കിലും 22 
കൊന്നു ദൈവം നമ്മുടെയ പരരുഷം കീഴടക്കയാം, 

ചതിയാല് വിക്രമത്താലും സതതം വേല ചെയ് കിലും 238 

ദൈവം ബാധിച്ച പരുഷന് ചെയ വതെന്നെന്തു മന്നവ! 

അവന്നമതാക്കയയം ദൈവം വിനിപാതപ്പെടുത്തുമേ*. 24. 
നിതൃമുത്സാഹിയാം മര്ത്ത്യന് ചെയ്തീടേണ്ടും പ്രവൃത്തിയെ 
നിശ്ശൂങ്കം ചെയ്കതുകൊള്ളേണം ഫലം ദൈവത്തില് നില്ലതാം. 26 

ചതിയാല് വിഷയോഗത്താല് പാര്ത്ഥര് വഞ്ചിതര് ഭാരത! 
അരക്കില്പത്തിട്ട ചുട്ടോര് ചൃതില്ത്തോല്ലിചു വിട്ടവര്, 26 
രാജനീതി പിടിച്ചിട്ട കാട കേററിയയച്ചവര് 
യത്നിച്ചു നാം ചെയ്തതൊക്കക്കെടുത്തു ദൈവമപ്പെൊഴേ ഥ് 

ദൈവം നിരര്ത്ഥമെന്നോര്ത്തു യത്നിച്ചു പൊരുതീട നീ 
അവര് നീയും പ്രയത്നിക്കെദ്ദൈവം കാണുന്നു മാര്ഗ്ശരമേ. 28 
ബുദ്ധി പൂര്വ്വം ചെയ്ത നല്ല കരമ്മമൊന്ന് ല്ൃവര്ക്കിഹ 
ബുദ്ധിയെ ന്ന്യ കെട്ട കര്മ്മം കുരുവീര, നിനക്കുമേ. 9 
ദൈവം പ്രമാണം സുകൃതദുഷ് കൃതങ്ങഠാക്കു മുററുമേ 

& വിനിപാതപ്പെടത്തുക വീഴാത്തിക്കളയുക; നിഷ്ഫലമാക്കി തീര് 
കൈ, 
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ഉറങ്ങുന്നോരിലും ദൈവം കര്മ്മമൊത്തുണ്ടണര്ച്ചയില്. 

അങ്ങന്യ്കേറും പടകളമേറുമങ്ങന്സ്റു യോധരും 
അത്രയില്പാ പാണ്ഡവര്ക്കമ്മട്ടില്പ്പ്യോരു തുടര്ന്നതാം. 

ഏറെ പ്രഹാരിമാ!രൊത്ത നിങ്ങളെത്തീര്ത്തി തല്പകര്2 
പൌദരുഷത്തെക്കെടുത്തീടുമതു ദൈവപ്രയോഗമാം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നീ വണ്ണം പലതരം പറയുമ്പോഠം നരാധിപ! 
പോരില്ക്കാണായ്വന്നിതങ്ങ പാണ്ഡവപ്പടയാഠം കളെ. 

തേരാനകഠം കലരന്നുണ്ടായ “൨൯൬ പിന്നീടു യുദ്ധവും 

നിന്കൂട്ടര്ക്കും മാററലര്ക്കും നൃപ, നിന് ദുര്ന്നയത്തിനാല്. 

1 പ്രഹാരി മാര്. ഒടന്മാര്, 2 അല്പകര്.ം എണ്ണത്തില് ചുരുങ്ങിയവര്. 
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153. ദുര്യോധനപരാഭവം 

രണ്ടുകൂട്ടരും തമ്മില് ഭയങ്കരമായി പോരാടുന്നു. ഭഗ്നാശനായ ദുര്യോധനന് 

രാന്ഭും കല്പ്പിച്ചു” ധര്മ്മ പുത്രരുമായി ഏററുമുട്ടന്നു. പാണ്ഡവപക്ഷത്തു നേരി 

ട്ടന്ന നാശം കണ്ടു” ജ്ഷ്ഠനെ സഹായിക്കാന് ഭീമന് പാഞ്ഞെത്തുന്നു. ദുര്യോ 
യധനന് തോററ പിന്മാറുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഉയര്ന്നാനപ്പുടയെഴും നിന്െറ സൈന്യം ജനാധിപ! 

പാണ്ഡവപ്പുടയില്ക്കേറി പ്പെഠരുതീ ചുററുമേററുടന്. [ 

പാഞ്ചാലരും കരരവരും തമ്മില്പ്പ്ൊൊരുതിയങ്ങനെ 

പരലോകം യമപുരമണവാന് ദീക്ഷയാണ്ടവര് കി 

ശൂരന്മാര് ശരരോടേററിട്ടമ്പ വേല് തോമരങ്ങളെ 
പ്രയോഗിച്ചാരുടന് പോരില്ക്കാലനൂര്ക്കു കയററിനാര് . യ് 
ചോര ചാടി ക്രൂരമട്ടായ” രഥികഠയക്കു രഥീന്ദ്രരായ് 
ഇടഞ്ഞു കൊന്നിടടംപാടു നടന്നൂ കടട വന്പട. 4 

പരസ്പരം കുംഭികളം ചെന്നെതിര്ത്തിട്ടിളാപതേ! 
അദ്ദിപ്പിച്ചൂ കൊമ്പുകൊണ്ടു ചൊടിച്ചു മദമാണ്ടവ. 9 

കത്തി വേൽ വെഞെഴുകളാല് കുതിരക്കാര് ഹയസ്ഥരെ 
പിളര്ന്നിതു പെരുംപോരില്പ്പരം പുകഠം കൊതിപ്പുവര്. 6 

മഹാബാഹോ, പത്തി കളമസ ഖ്യം ശ്്റപാണികഴം 
നിത്യം സന്നദ്ധരായ*ത്തമ്മി ലാര്ത്തെതിര്ത്തു പരന്തപ! 7 

ഗോത്രങ്ങളും പേരുകളം കുലങ്ങളമതേവിധം 

കേട്ടിട്ടറിഞ്ഞിതു കുരുപാഞ്ചാലന്മാരില് മാരിഷ! ൫ 

യോധന്മാര് പോരിലന്യോനൃയമമ്പ വെണ്ടഴുവെന്നിവ 

പരലോകത്തിനായ് വിട്ടു പേടി വിട്ട ചരിപ്പവര. ി 

അവര് തൂകും ശരനിരകെംണ്ടു ദിക്കുകഠം മന്നവ! 

ശരിക്കു തെളിയാതായി തര്ക്കനങ്ങസ്തപമി ക്കവേ. വധ 

അവ്വണ്ണമാപ്പാണ്ഡവന്മാര് പൊരുതുമ്പോതു ഭരത! 
ദുര്യോധന൯ മഹാരാജ, പെരുംപടയി ഥേ. റിനാ൯. 11 
സൈന്ധവറെറ വധംകൊണ്ടു പാരം സമങ്കചടമാണ്ടവന് 

ചാവേണമെന്നുറച്ചിട്ട ശത്രുപ്പടയിലേറിനാന്, 3 
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മുഴക്കിയും തേരൊലിയാല്ബഭൂമിയിട്ട കുലുക്കിയും 
പാണ്ഡവപ്പടയില്ച്ചെന്നു കേറീ നിന്നുടെ നന്ദനന്. 13 

അവര്ക്കുമവനും കേററം ബഹളപ്പെട്ട ഭാരത! 

മഹത്തായ ത്തീര്ന്നു സൈനൃങ്ങഠം മുററുമേ മുടിയുംപടി. 14 

അംശുക്കളാല്ത്തപിപ്പിക്കും മദ്ധ്യാഹ്നാര്ക്കന് കണക്കിനെ 
ശരരശ*മികഠം തൂകും നിന് പുത്രനെപ്പാരത്തു കണ്ട ഞാന്. 315 

ഭ്രാതാവിനെപ്പോരില് നോക്കാന് ശക്തരായീല പാണ്ഡവര് 
ഓടാനുത്സാഹമായ'*ശ്ശത്രുവിജയോത്സാഹമെന്നിയേ. 16 
ആ മഹാത്മാവു കൊല്ലുന്ന പാഞ്ചാലന്മാര്കഠം പാത്ഞപോയ? 

വില്ലാളി നിന്മകന് സ്വര്ണ്ണപംഖോഗ്രാശുഗമെയ്യവര്; 17 

കൂരമ്പേററാര്ത്തരായ് നിന പാണ്ഡവപ്പുടയാളി കഠം. 
പോരിലമ്മട്ടള്ള കര്മ്മം ചെയ്തിട്ടിലിങ്ങ പാണ്ഡവര് 18 

ധരാപതേ, നിററെറ മകന് മന്നവന് ചെയ്ത മാതിരി. 
പോരിലാപ്പാണ്ഡവബലം മഥിച്ചു നിന്െറ നന്ദനന് 19 

കൊമ്പന് ചുററം കലക്കീടും താമരപ്പ്പൊയ “ക പോലവേ. 

കാററും വെയിലുമേററംബു വററും പൊയ് ക കണക്കിനെ 20 

ആയിത്തീര്ന്നു നിന്മകന്െറ തേജസ്സ്റാല്പ്പാണ്ഡവപ്പട. 
നിന്മകന് പാണ്ഡു സൈനത്തെക്കൊന്നു കണ്ടിട്ട ഭാരത! 21 

പാഞ്ഞെതിര്ത്തു ഭീമസേനന് മന്പായയള്ളോരു പാണ്ഡവര്. 

പത്തമ്പെയ്തു ഭീമനില് മമ്മൂന്നു മാദ്രീകുമാരരില് ൭ 

വിരാടദ്രപദന്മാരിലാറ നൂറും ശിഖണ്ഡിയില്,. 

ധഷ്യദ്യമനങ്കലെഴുപതേഴമ്പാദ്ധര്മ്മപുത്രനില് മമ 

ചേദി കേകയരില്പ്പിന്നെക്കൂരമ്പകളസംഖ്യമേ. 

അഞ്ചുമ്പെയരൂ സാത്വതങ്കല് മുമ്മൂന്നാ ദ്രരപദേയരില് 24൭ 

ഘടോല്ക്കചനിലെട്ടെയ്ക് സിംഹംപോലലറീടിനാന്. 

പോരില് മററാന കുതിര കാലാഠംകളെയസംഖ്യമേ 26. 

കാലന് പ്രജകളെ പ്പോലെ കൂരമ്പെയ്തു നുറുക്കിനാന്. 

ശത്രുക്കു ളെക്കൊല്പുമവന്നുള്ള പൊന്നണി വില്പഹോ! 26 

ജോയഷ്യനാം പാണ്ഡവന് ഭല്പങ്ങളാല് മൂന്നാക്കി മാരിഷ! 
ആയത്തില്പ്പത്തു കൂരമ്പുകൊണ്ടെയ്കാനിവനേയയമേ 27 

അവയൊക്കച്ചട കീറി മെയ്പിളര്ന്നാണ്ടി തൂഴിയില്. 
അപ്പപോഠംത്തുണമയ്യത്കൊത്ത യോധര് പുഴ ധര്മ്മപുത്രനെ 28 

വഡാനോര് വൃത്രവധത്തിന്നാശ്ശുക്രനെച്ചഴല്ും വിധം. 

യൃധിഫ്ഠീരനപന് പിന്നെ നിന്െറ പുത്രനില് മാരിഷ! 29 
പോരില്പ്പരമ ദര്ദ്ധ൪ഷന് ശരമെയ്കീടിനാനുടന് 

അതേററമേററവനു റല്പ തേര്അട്ടിങ്കലിരുന്നു പോയ്. 30 
ഉടന് പാഞ്ചാലഭടര്തന്നിടയി ല്പ്പടുഘോഷമായ് 
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രാജാവു ചത്തുവെന്ടച്ചമൊച്ച വാച്ചിതു മന്നവ! 31 
കേഠംക്കുമാറായൃഗ്രബാണശബ“ദവും തത്ര ഭാരത! 
അപ്പ്യൊഴേക്കവിടെക്കാണായുടനേ ദ്രോണനാഹവേ. 32 
ഹര്ഷിച്ചു ദുര്യോധനനും ദ്രഡധമാം വിപല്ലെടുത്തുടന് 
നില്ല, നില്ലെന്നരചനാം പാണ്ഡുപുത്രനൊടേററുതേ. 39 
എതിര്ത്തേററിതു പാഞ്ചാലര് സത്വരം രാജരക്ഷികഠം 
ദ്രോണ നേററാനായവരെക്കുമമുഖ്യന്നു രക്ഷയായ ൫34 

കൊടുങ്കാറേറററ മേഘാഘം പോക്കും കതിരവന്൯പടി. 

പി ന്നെബഭ്ഭൂമീപതേം, യുദ്ധം മുഴുത്തു ഭൂമിവര്ദ്ധനം 
പൊരുതീടാനെതിര്ത്തേററ നിന്കൂട്ടര്ക്കും പരര്ക്കുമേ. 36 

154. ദ്രോണയയദ്ധം 

രാത്രി യുദ്ധം. പാണ്ഡവപ്പട ദ്രോണ നെ വളഞ്ഞു” ഉഗ്രമായി പോരാടുന്നു, 
എതിര്ത്തുവന്നവരില് ഒട്ടുമിക്കവരേയും ആചാര്യന് സംഹരിക്കുന്നു. പാണ്ഡ 
പര്ക്കു നേരിട്ട രമമായ നഷ്ടം. 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

പാണ്ഡുപ്പടയിലാചാര്യന് ചൊടിച്ചേറീലയോ ബലി 
ശാസ്ത്രം തെററിക്കുമെന്നുണ്ണി ദര്യോധനനൊടോതിയയം? 3 

തേരില്ക്കേറിക്കടന്നേറി നിന്നീടുന്നൊരു ശൂരനെ 
വില്ലാളി ദ്രോണരെ നിറുത്തിനാരെങ്ങനെ പാണ്ഡവര്? കൂ 
പോരിലാചാര്യന്െറ വലംചക്രം രക്ഷിച്ചുതാരവര്? 
ശത്രുക്കളെക്കൊന്നിടുമ്പോളിടഞ്ചക്രത്തെയാരവര്? ട് 

വീരന്െറ പിന്നില് നിന്നോരു വീരയോധരുമാരവര്? 
ആ രഥിന്ദ്രന്െറ മുന്പിട്ടു നിന്ന ശത്രുക്കളഠാരവര്? 4. 
അനാര്ത്തവക്കുളിരവരക്കേററമുണ്ടായി നിശ്ചയം 
കഞ്ഞേററ പയ്ക്ുളെപ്പോലെ വിറച്ചിതവര് തീര്ച്ചയാം. ൭ 

പാഞ്ചാലരില്ത്തോല്മ വിട്ടോരാ വില്ലാളി കടന്നതില് 
രഥമാര്ഗ്ഗങ്ങളി ല്ത്തുള്ളം സര്വ്വശസ്സ്രധരോത്തമന്. 6 
തേരാളിമുഖ്യന് പാഞ്ചാലസൈന്യമൊക്കയെരി പ്പപന് 
ക്രുദ്ധന് തീപോലെയുടയോന് മൃതൃവില്പ്പെട്ടതെങ്ങനേ? 7 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സായം സൈന്ധവനെക്കൊന്നു മന്നനെക്കണ്ടു പാര്ത്ഥനും 

വില്ലാളിയാം സാതൃകിയും ചെന്നേററു ദ്രോണനോടുതാന്. 8 

പിന്നെ ഭൂതം ധര്മ്മജനും പാണ്ഡവന് ഭീമസേനനും 

വെവ്വേറെ വന്പടയുമായ”ച്ചെന്നേററു ദ്രോണനോടുതാന്. ഉ 

അമ്മട്ടു ധീമാന് സകലന് ദുര്ജ്ജയന് സഹദേവനും 
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പടയൊത്താപ്പാര്ഷതനും കേകയന്മാര് വിരാടനും 30 

ദ്രോണനോടേററ പടയോടൊത്തൊരാ മത്സ്യ സാല്വരും 
അമ്മട്ടു പാഞ്ചാലര് ചുററും കാക്കും ഭ്ൂപദമനവന്. 11 

ധൃഷ്ടദ്യമ്നപിതാവേററ യൃപതേ, ദ്രോണനോടുതാന് 
വില്ലരാം ദ്ൂരപദേയന്മാര് ഘടോല്ക്കചനിശാടനും. 12 

മഹാദൃതി ദ്രോണനോട ചെന്നേററു പടയൊത്തവര് 

പ്രദദ്രക ന്മാര് പാഞ്ചാലഭടരാറായിരം ജനം. 13 

ശിഖണ്ഡിമുന്പിലാമ്മട്ടു ചെന്നേററു ദ്രോണനോടു താന് 

മററും നരവ്യയാരഘര് പാണ്ഡുപുത്ര൪ക്കുള്ള മഹാരഥര് 14 

ഒന്നിച്ചാ ദ്രോണനോടങ്ങ ചെന്നേററിതു നരര്ഷഭ! 

ആശ'ശൂരന്മാര് പോരിനായിച്ചെന്നാറേ ഭരതര്ഷഭ! 15 

ഭിരുക്കഠം പേടി ഡേടിടുടം ഘോരരാത്രിയമായിതേ. 

യോധര്ക്കോ കാലനൂ൪ കേററുമാ രാവുര്വ്വീശ, ഘോരമായ” 

ഗജാശ്വമാനുഷര്ക്കൊക്കും പ്രാണന് പോക്കുവതപ്പ്യൊഴേ. 
ആഗ്ഘോരമരാത്ര യി ല്ിച്ചുററുമാര്ത്തുകൂടിശ്ശിവാകലം 17 

വായില്ക്കത്തും തി ററ യുമായ സ്സ്ുചിപ്പിച്ചു മഹാ ഭയം, 
മഹാ ഭയത്തെസ്സുചിപ്പറിച്ചങ്ങുലുകങ്ങഠം മൂളിതേ 18 

വിശേഷിച്ചും കുരുകലപ്പടയില്ബ്ബഹുഭീഷണം. 
പിന്നെസ്സ്സൈനൃത്തിലത്ൃയച്ചമൊച്ച വാച്ചിതു മന്നവ! 19 

പെരും ഭേരീരവത്തോട്ടം മുദംഗദ്ധവനി യോട്ടമേ. 

ഗജഗര്ജ്ജി തവും ചേര്ന്നു തുരഗഫ്രേഷിതങ്ങളും 20 

കുളമ്പൊലി യയമായക്കൂടി ക്കലര്ന്നെങ്ങും കലമ്പലായ്. 
യുദ്ധമുണ്ടായി പിന്നീടു സന്ധൃയ്ണുത് ഭയങ്കരം 41. 

ദ്രോണര്ക്കും ഗൃപതേ, മുറവും സ്യ ഞ്ജയന്മാരക്കുമൊപ്പമേ. 
ഇരുട്ടുലകിടം മൂടീട്ടറിയാതായി തൊന്നുമേ 2 

പടയും പൊടിയും ചിന്നിയടച്ചേററമുയര്ന്നതില് , 

ആളശ്വമാനകളടെ ചോര വീണു പരന്നുതേ ക 

കശ്മലപ്പെട്ട ഞങ്ങഠംക്ക കാണാതായ് മന്നിലെപ്പൊടി. 
രാത്രി കുന്നില്ക്കത്തിടുന്നോരില്പിപ്പുട്ടിലതുല്യമേ ട്; 

ശ്ര്ര്രങ്ങഠം വീഴു മ്പൊഴുണ്ടായ് കടും ചടചടാരവം 

ഭേരീമദ്ൂളനാദങ്ങഠം വപ്പകിപടഫാരവം കി 
ചീല്ക്കാരം ഹേഷയി പ്യാല് മുററുമാകലമായ് വിഭോ! 
ഡ്വപരന്മാരെയി രുളി ലറിയാതായി മന്നവ! 6 

സന്ധ്യാകാലത്തി ലുന്മത്തമട്ടി ലായ ത്തീര്ന്നി തൊക്കയും. 

ചോരകൊണ്ടാബ “ഭൂമ യിലെപ്പൊടി നിന ധരാപതേ! 7 

പൊ൯ന്ചട്ട ഭൂഷയി വയാലിരുട്ടം ചെറെറാഴിഞ്ഞു പോയ്മ്, 
സുവരണ്ണൂരത്നമണിയും ഭാരതപ്പുടയപ്പെൊഴേ ക 



ഭീമപരാക്രമം 

രാത്രി നക്ഷത്രങ്ങാം ചിന്നും വാനിന്മട്ടായി ഭാരത! 
വളം കുറുക്കനും കൂക്കി ക്കൊടി വേലും കലര്ന്നഹോ! 

ക്യാ 

൧9 

ഗജാരാവം ചേര്ന്നു കൈകഠംകൊട്ടിയാര്പ്പ്യൊത്തു ഘോരമായ 

പിന്നെയുണ്ടായി രോമാഞ്ചമഞ്ചിട്ടം ബഹളാരവം 

ഇടിവെട്ടും പോലെ ദിക്കിലൊട്ടുക്കു നിറയും വിധം. 
കാണായിതു മഹാരാജ, രാവിലാബ്ഭാരതപ്പട 

കണ്ഡലാംഗദനിഷ് കങ്ങഠം ശ്്രവും തെളിയിച്ചഹോ! 
അതിത്ത്തേരാനകഠം പരം സുവര്ണ്ണുക്കോപ്പണി ഞ്ഞവ 

രാവില്ക്കാണായ വന്നു മിന്നലേത്തും കാറുകംംപോലവേ. 
വാഠം വേല് ഗദാസി മുസലം പ്രാസം പട്ടസമെന്നിവ 

പതിക്കുന്നതു കാണായി മിന്നുമഗ്നികഠം പോലവേ. 

ദുര്യോധനക്കിഴക്കന്കാറെറാത്തണിത്തേരഘനത്തൊടും 
വാദൃയഘോഷസ്ുനിതമാര്ന്നിടി വാഠംവില്ദ്ധ്വജത്തൊടും 
വാഴം വേല് ഗദാശനി യൊട്ടം ദ്രോണപാര്ത്ഥാട്രമോടടമേ 

ശരമാരി മഹാസ്ര്രക്കാറെറാത്തു ശ് തോഷ്ണുമിശ്രമായ” 
ഘോരമല്ഭതമതൃഗ്രം ജീവനാശപ്പുവത്തൊടും 

കടുതാമാപ്പടയ്കകുള്ളില്ക്കേറീ പോരിന്നൊരുങ്ങിയോര് 
കടും ഘോഷമെഴുെം ഘോരനിശാരംഭത്തിലപ്പെൊഴേ. 

ഭീരുഭീഷണമായ്പ്പാരം ശൂരഹര്ഷണമായഹോ! 
മഹാഘോരം രാത്രിയൃദ്ധം ദാരുണം മുതിരും വിധായ 

ചൊടിച്ചേററൂ ദ്രോണനോടു കൂട്ടമായ് പാണ്ഡുസ്രുഞ്ജയര്. 
ആരെല്ലാമാ മഹാത്മാവിന് നേരിട്ടേറററിതു മന്നവ! 

പിന്തിരിപ്പിച്ചിതവരെ, ക്കൊന്നൂ ചിലരെയൊക്കയും. 
ആസ്സറഹസ്രം കുംഭികളും തേര്കളും പതിനായിരം 
കാലാളശവക്കൂട്ടവുമേ പ്രയുതം പിണെയര്ബ്ബുദം 

ഒരുത്തന് ദ്രോണനന്തി ക്കു നാരാചം വിട്ടുടച്ചുതേ. 

155. ഭിമപരാക്രമം 
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രാത്രിയുദ്ധം (തുടര്ച്ച). പാഞ്ചാലന്മാര്, സോമകന്മാര്, കേകയന്മറര് 
ഏന്ന് കൂട്ടരില് അനപധി ആളുകളെയ്യം മഹാരഥനായ ശിബിയെയ്യം 

ണന് സംഹരിക്കുന്നു. 

ധ്ൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

ചൊടിച്ചമര്ഷി ദുര്ദ്ധര്ഷന് മഹരഈജസ്സിയലുന്നവന് 
സറദൂജ്ജയപ്പുട പുക്കപ്പോടം നിങ്ങഠംക്കുള്ളെന്തു മട്ടിലായ? 

ദ്രോ 
ദുഷ്കര്ണ്ണുന്, ദുര്മ്മദന് എന്ന ദു ര്യോധനസ ഹോര 

ന്മാരേയും കലി ംഗരാജദംമാര, (ധുവന് ജയരാതന് ഏന്ന" കരവപ്രമാണിക 

ളെയും ഭീമനും വധിക്കുന്നു. 



കക്ട( ഘചടാാല്ക്കചവധപര്വ്വം 

ശാസ്ര്ൂം തെററിക്കുമെന്നുണ്ണു! ദരേമ്യോധനനൊടാഖിധം 

ചൊല്ലി മാന്യന് കേറയപ്പോഠം പാര്ത്ഥന് കെ. ഡ്തതുമെന്തു 
വീരസൈന്ധവനെബ' ഭൂരി ശ്രവദ്സ്സേയും വധീക്കവേ [വാന് 
തേജസ്വി തോല്മ പററാത്തോന് പാഞ്ചാലപ്പട പുക്കതില് ദ് 

ദുര്ദ്ധര്ഷന് ശത്രുസന്താപിയപ്പ്ോഠം കണ്ടതുമെന്തുവാന്? 
കാലത്തിന്നൊത്തിടും കൃത്ൃമെന്തു കണ്ടു സുയോധനന്? 4 

ആരെല്ലാം പി൯തുടര്ന്നാരാ വരദദ്വിജവീരനെ? 
ആശ ശൂരൻ പൊരുതുന്നേരം പിന്നില് നിന്നവരാരുവാന്? 5 

ശത്രുക്കളെക്കൊന്നിടുമ്പോഠം മുന്പിട്ടേററവരാരുവാന് 

ഓര്ക്കുന്നേന് ദ്രോണബാണാര്ത്തരായിപ്പാണ്ഡവരേവരും € 

മെലിഞ്ഞു മഞ്ഞു കാഠറേറററു വിറദ്ണൂം പഴ്തുഠംപോലെയായ*. 

പാഞ്ചാലരില്ക്കുടന്നിട്ടും വില്പാളിയരിമദനന് 
പുരുഷവ്യാഘനവിടെ മുതനായതുമെങ്ങനെ? 7 

സൈന്യങ്ങളൊ ക്കയയമൊരുങ്ങി നിന്നു 

മഹാരഥന്മാരിട ചേര്ന്നു രാവില് 

വെവ്വേറെയാമ്മട്ടിലിളക്കിടുമ്പോ- 
ളെന്തായി നിങ്ങഠംക്കു വിചാരമപ്പേം? ി 

ചത്തോരായ് നിന്നുപോയോരായ” തോററാരായിട്ടു മോതി 
തേര് പോക്കിയോരായയമെന്െറ തേരാളികളെയാഹവേ. [നീ 
പാണ്ഡവന്മാരിട്ടിളക്കിബ്ബുദ്ധികെട്ട വിധത്തിലായ് 
കൂരി രുട്ടിങംലാണ്ടീടുമ വര്ക്കെന്തായി മാനസം? 30 

പ്രഹൃഷ്ടരായയയര് ന്നോരായ” നീ ചൊല്ലീ പാണ്ഡവേയരെ 
ഫര്ഷം വിട്ടുള്ള കെട്ടോരു മട്ടായെന് കൂട്ടരേയമേ. 13. 

സൂത, പിന്മാറിടാത്തോരാപ്പാര്ത്ഥര്ക്കിരവിലെങ്ങനേ 
വെളിച്ചമുണ്ടായി കുരുക്കഠംക്കുമെങ്ങനെ സഞ്ജയ! 34 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഘോരമാകും രാത്രി യൃദ്ധം നടക്കുമ്പോഠം നരാധിപ! 

ദ്രോണന്്റെറ നേര്ക്കു പറഞ്ഞേററൂ പാണ്ഡുസോമകരേവരും. 13 

അപ്പ്യോടം ദ്രോണന് കേ കയരെദ്ധ്ൃ ഷൂദ്യുമ"നജരേയമേ 

ഒക്കയുക്കേറുരമ്പെയ്കാ പ്രേതലോകം കയററിനാന്. 34 

മഹാരഥന്മാരാരാരു നേരേ നിനു നരാധിപ! 

ആ മന്നവന്മാരെയൊക്കപ്പിതൃലോകം കയററി നാന്. പി 

തേരാളിവീരനാം ഭാരദ്വാജനേവം മഥിക്കവേ 

ചൊടിച്ചെതി രത്തേററ ചെന ശിബിരാജന് പ്രതാപവാന്,. 

പാണ്ഡവന്മാര്ക്കൊരു ഹാൊരഥനായാഴം വരുമ്പൊഴേ 
കണ്ടാ ദ്രോണൻ മു ററുമുഭക്കമ്പ പത്തെയ്കയിതപ്പെഴേ. 117 
അവനെശ്ശിബിയേറൊറയ് തൂ മുപ്പുതേ കങ്കപത്രികടം 
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ഭല്പം കൊണ്ടു ചിരിച്ചെയ്ത വീഴത്തി സാരഥിയേയുമേ. 18 

ദ്രോണൻ കൊന്നാനാ മഹാന്റെ സൂതവാജികളെ ക്ഷണാരു 

പിന്നീടവന്തന്െറ തലപ്പാവുള്ള തല കൊയ്ക്ുതേ. 19 

ഇവന്നുടന് സാരഥിയെ വേറേ വിട്ടു സുയോധനന് 

അവന് തേരു നടത്തീട്ട വീണ്ടം കൊന്നാന് രിപുൂക്കളെ. 20 

കാലിംഗപ്പടയോടൊത്തു പോരില് കാലിംഗനന്ദനന് 
മുന്പച്ചനെക്കൊന്ന കോപാല് പാഞ്ഞേററു ഭീമസേനനായ്. 

അവന് ഭീ മനെയഞ്ചവമ്വെയ്യെയ”തൂ പിന്നെയുമേഴുടന് 

വിശോകനേയും മൂന്നെയ്കിതൊരമ്പെയ“രൂ ധ്വജത്തിലും. 22 
ക്രുദ്ധന് ഭീമന് ക്രോധമുള്ള കാല്ംഗകലവീരനെ 

തേര് വിട്ട തേരില് ചാടിച്ചെന്നിടിച്ചൂ മുഷ്ടി കൊണ്ടുടന്. ൭3 

ഉനക്കേറും പാണ്ഡവന് മുഷി കൊണ്ടിടിച്ചോരവന്നുടെ 

അസ്ഥി യൊക്കയുടന്തന്നെ വേറെ വേറെ തകര്ന്നുപോയ”. 23 

കര്ണ്ണനും സോദരന്മാരും സഹിച്ചില്പാ പരന്തപ! 

അവര് പാമ്പൊത്ത നാരാചമെയ്കിതാബ്ഭീമസേനനില്. 25 

ഉടന് ശത്രുത്തേരില്നിന്നാ |ധുവത്തേരേറി മാരുതി 
അമ്പു തൂകും [ധുവനെയുയം മുഷ്ടി കൊണ്ടു തകര്ത്തുതേ. 26 

ക്കുള്ള പാണ്ഡവനിടിച്ചവനും ചത്തു വീണുപോയ് 

അവനെക്കൊന്നു നൃപതേ, ഭീമസേനന് മഹാബലന്. 2 

ജയരാതന്െറെറ തേര് പുക്കു സിംഹംപോലലറീടിനാന് 

ഇടംകൈകൊണ്ട താന് തട്ടിയലറീ ജയരാതനെ. 28 

കര്ണ്ണന്െറ മുന്പി ല്നിന്നും കൊണ്ടവനെത്തച്ചു കൊന്നുതേ 

കര്ണ്ണനും പൊന്നണിഞ്ഞുള്ള വേല് ചാട്ടീ പാണ്ഡവന്്റെറമേല്. 

ചിരിച്ചുംകൊണ്ടതുടനേ പിടിച്ചു പാണ്ഡുനന്ദനന് 
ദുര്ദ്ധര്ഷനതു കര്ണ്ണുന്െറ നേര്ക്കു ചാട്ടീ വൃകോദര൯. 30 

അതെത്തുമ്പോഴം മെഴുക്കിട്ടമ്പെയ്കു കണ്ടിച്ചു സാബലന് 
ഇരപ്പെരുംക്രിയ ചെയ്തിട്ട പോരിലല്ഭതവിക്രമന് 91 

പിനെയും തന്െറ തേരേറിപ്പാഞ്ഞു നിന് പട കേറിനാന്. 

ചാടിച്ചന്തകമട്ടാത്തു പാഞ്ഞെത്തും ഭീമസേനനെ ടമ 

തടുത്തിതു മഹാബാഹു നിന്മകന് ധരണീപതേ! 
പെരുത്ത ശരവര്ഷത്താല് മുടി ക്കൊണ്ടാര് മഹാരഥര്. 39 

ചിരിച്ചും കൊണ്ടുടന് ഭീമന് പോരിലാദ്ദൂര്മ്മദന്നുടെ 
സൂതവാജി കളെബ്ബാണമെയ്യേററീ കാലനൂര്ക്കു താന്. 34 

ദുര്മ്മദന് ദുഷ”കര്ണ്ണന്ടെ തേരില്ച്ചെന്നേറിനാനുടന് 

അവരൊററത്തേരിലെഴും ഭ്രാതാക്കളരിതാപനര് 38 

ഇരുപേരും പോര്ക്കളത്തിലെയ്യാരാബ ഭീമസേനനെ 

താരകാസുരനെപ്പണ്ടു വരുണാദിത്ൃയര പോലവേ. 36 



൫42 ഘദ്ടോല്ക്കചവധപര്വ്വം 

ദുഷ് കര്ണ്ണനും ദുരമ്മദനും പിന്നെ നിന്നുടെ നന്ദനര 

ഒററത്തേരാണ്ട ബാണങ്ങഒമയ്കാരാബ ഭീമസേനനെ. 

കര്ണ്ണുനും ദ്രോണനും ദുര്യോധനനും സോമദത്തനും 

ബാല്ഹികനും ഗാതമനും കാണ്കവേ പാണ്ഡുനന്ദനന് 

വീരനാം ദുരമ്മദനേറയ്യം ദുഷ് കര്ണ്ണൂനന്േറയുമാ രഥം 

കാലാല്ച്ചവിട്ടി ത്താനൂഴിത്തട്ടില്ത്താഴത്തിയരിന്ദമന്. 

ഉടനാശശൂരദഷ്കര്ണ്ണൂദരമ്മുഖാഭിധപുത്രരെ 

ചൊടിച്ചു മുഷ്ൂികൊണ്ടോഞ്ഞു മദ്ദിച്ചിട്ടലറീടിനാന്. 

317 

38 

39 

40 

ഹാ ഹായേന്താരക്കുവേബഭൂപര് ഭീമനെപ്പാര്ത്തു ചൊല്ലിനാര്: 

“ രുദ്രനീബ്ഭീമരൂപത്താല് പൊരുനനൂ ധാര്ത്തരാഷ്ട്രരില്.'" 

എന്നോതിയോടി പ്പ്ോോകുനനൂ മന്നോരൊട്ടുക്കു ഭാരത! 

വിസംജ്ഞരാട്ടിയശ്വത്തെയോടുന്നില്പിരുപേര് സമം. 

പരംബലം ഭൃശമിളകും നിശാമുഖേ! 

നരര്ഷഭാര്ച്ചന കലരും വൃൃകോദര൯ 
മഹാബലന് കമലദളാഭലോചനന്൯ന് 

യൃധിഷ്യി രക്ഷിതിപനു ചെയ്തു പൂജയെ. 

പരം യമ ദ്ൂപദ വിരാട കേകയ-- 
പ്രവീരരും യമസുതനും പ്രസന്നരായ' 
വൃൃകോദരന്നുരുതരപൂജ നല”്കിയ-- 
ന്ധകക്ഷയേ? ഹരനമരാളി പോലവേ, 

പരം ചൊടിച്ചാ വരുണാത്മജാഭര് നിന് 

കുമാരരും ഗുരുവരനോടുമൊപ്പമേ 

രഥ ദ്വിപ പ്രവര പദാതിയ്യക്തരായ 

വൃകോദരന്നെതിര് പൊരുവാന് വളഞ്ഞുതേ. 

പരം പൊരുത്തിരുഠംമുകില് വന്നു മൂടവേ 

ഭയം പെട്ടന്നൊരു രജനീമുഖത്തിലായ'" 
ഭയങ്കരം വൃക വള ഗൃ.ദ്ധ ഹര്ഷണം 
നരപ്രഭോ, കടുസമരം തുടര്ന്നുതേ. 

2 

43 

44 

48 

3.൫ 

! 1 നിശാമുഖേട- രാത്രിയുടെ ആരംഭത്തില്, 2 അന്ധകക്ഷയേ... അന്ധ 
കഷന്മാരെ നശിപ്പിക്കുമ്പോം. 



156. അശ്വത്ഥാമയൃയദ്ധം 

രാത്രി യുദ്ധം (തുടര്ച്ച). പുത്രനായ ഭൂരിശ്രവസ്സ്റിന്െറ മരണം നിമിത്തം 

ക്രൂദ്ധനായ സോമദത്തൻ സാത്യകി യോടേററുമുട്ടി തോററു പിന്മറുന്നു. അശ്വ 

ത്ഥാമാവും ഘടോല്ക്കചനും തമ്മില് കൂട്ടിമുട്ടന്നു. ഘ ടോല്ക്കച പുത്രനായ 

അഞ്ജന പര്വ്വാവു-” അശ്വത്ഥാമാവിന്െറ കൈകൊണ്ടു മരണം പ്രാപിക്കുന്നു . 

ഘടോല്ക്കചറെറ അനുയായികളായ അനവധി രാക്ഷസന്മാരേയും അശ 

ത്ഥാമാവു വധിക്കുന്നു . ദ്രുപദപുത്രന്മാരുടെ മരണവും പാണ്ഡവ സേനയുടെ 

പരാജയവും. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പ്രായോപവിഷ്ടസു രമനെയാസ്സ്ാതൃകി വധി ക്കയാല് 

ക്രോധം മൂത്താസ്സ്റോമദത്തനാശ്ലൈനേയനൊടോതിനാന്: 1 
*  ക്ഷത്രധരമ്മം കണ്ടിരിപ്പൂ മാന്യര് വാനോര്കഠം മുന്നമേ 
അതു സാത്വത, വിട്ടെന്തേ ദസ്ൃൃധര്മ്മ* മെടുത്തു നീ? ക 
പിന്തിരിച്ചോന് ദിീനനേവം ശസ്ത്രം വെച്ചോനിരന്നവ൯ 
ഇവരെ ക്ഷത്രധര്മ്മജ്ഞന് യുദ്ധത്തി ല് പ്രഹരിക്കുമോ? 3 

ഇരുപേര് പോല് വൃഷ്ണികളില് പ്രധാനി കഠം മഹാരഥര് 
പോരല് പ്രദ്യമ“നനും തേജസ്സാര്ന്നോന് സാത്വത, നിയ്യമേ. 
പ്രഠായോപഖിഷുനില് പാര്ത്ഥന് കയ്യറുത്തവനില്ബ്ഭവാന് 
നൃശംസമായ വീഴ്ച പററുമാക്കര്മ്മം ചെയ്തതില്പയോ? ൭ 
ആക്കര്മ്മത്തിന്നു ദുര്വൃത്ത, ഫലം യുദ്ധത്തിലേല്ലയ നീ 

വിക്രമിച്ചെയ്യിപ്പെഠടം നിന്െറ തല കൊയ്യുന്നതുണ്ട ഞാന്. 6 
സത്ൃമെന് മക്കളാണിഷ്ടാപൂര്ത്തമാണിതു സതൃമാം 
ഈ രാത്രി കഴിയുംമുന്പു വീര്യഡംഉൂള്ള നിന്നെ ഞാന് ?ു് 

പാര്ത്ഥനാം ജിഷ്ണു കാക്കായ”കില്പ്പുത്രാനുജരൊടൊത്തു 
കൊല്ലായ കില്ഘോരനരക പുക വേ൯വൃഷ്ണിപാംസന!' [താന് 

എന്നുരച്ചു ചൊടിച്ചോരു സോമദത്തൻ മഹാബലന് 
ഉച്ചസ്വരത്തിലായ' ശംഖു വിളിച്ചാനലറീടി നാന്. 9 
അപ്പപോഠംപ്പെഠയ”ത്താരിതയംക്കണ്ണ്ന് സിംഹദംഷട്രന് മഹാബ 
സംക്രൃയദ്ധനായ് സാതൃകിയാസ്സസോമദത്തനൊടോതി നാന് [ലന് 

“ “ കാഴരവേയ, നമുക്കിന്നു തരിമ്പും പേടിയില്പിതില് 

നീന്നോടുമന്യന്മാരോടും പൊരുതുമ്പോളൊരേടവും. 31. 
എല്ലാ സ്റ്സൈന്യങ്ങളം കാക്കുമ്മാറങ്ങെന്നോടെതിരക്കിലാം; 
എന്നാലും നീവിഷയമായ വ്ൃഥയിങ്ങില്പ കാരവ! 32 
സത്തു കളെവമാനിക്കും യുദ്ധധാടി വചഡ്സിനാല് 

പേടിപ്പിക്കാവുന്നവനല്ലീ ഞാന് ക്ഷത്രവ്രതസ്ഥിതന്. 13 
എന്നോട് പോരുവാനാശ നിനക്കുണ്ടെങ്കില് മന്നവ! 

നിദ്ദയം കൂരത്തുമൂര്ത്തവ്പെയ്കതാലുമെയുന്നതുണ്ടു ഞാന്, 14: 

& ദസ്യൂധമ്മര്ം കള്ളന്മാരുടെ രീതി. 



44.4 ഘദോല്ക്കചവധപര്വ്വം 

തേരാളി നിനയകന് ഭൂരി ശ്രവസ്സ ഹതനായ് നൃപ! 

അപ്പ്യൊഴേ ശലനും വീര, കുഴങ്ങീ വൃഷസേനനും. 

പുതൃരബാന്ധവരോടൊത്ത നിന്നെയിപ്പോഠം വധിക്കുവന് 

നില്ക്കൂ സന്നദ്ധനായ” പ്പോരില് ശക്തന് കാരവനല്ലി നീ? 

ദാനം ദമം (്രീ ശുചിത്വം ധൃതി ക്ഷമയഹിംസയും 

മുററം കേടറെറന്നുമുണ്ട യധിഷ്യിരനരേന്ദ്രനില്. 

ആ മുദംഗദ്ധവജനുടെ തേജസ്സ്റാല് മുന്പു കെട്ട നീ 

കര്ണ്ണസാബലരോടൊത്തു പോരില്ത്തീരെ നശില്പിടും. 

കൃഷ്ണപാദങ്ങളാണിഷ്ടാപൂര്ത്തമാണിതു സത്യമാം 

പോരില് സപുത്രനാം നിന്നെച്ചൊടിച്ചമ്പെയ്ത കൊല്ലൂവന്. 

നീയൊഴിച്ചു ഗമിച്ചീടില് മുക്തനായിബ്ഭവിച്ചിടും." 

എന്നു തമ്മിലുരചുഗ്രക്രോധരക്താക്ഷരാമവര് 

അമ്പെയുവാനായത്തുടങ്ങീ വന്പുള്ള പുരുഷര്ഷഭര്. 

അപ്പെളോരായിരം തേരും പതിനായിരമശ്വവും 

കൂട്ടി ദുര്യോധനന് സോമദത്തന്നു തൂണ നിന്നുതേ. 

സംക്രുദ്ധനായ് ശകുനിയും സര്വ്വശസ്ത്രസമന്വിതന് 
ശക്രവിക്രമരാം ഭ്രാതൃപൃത്രപാത്രരൊടൊത്തു താന് 

നിന് ഭാര്യാസഹജന് ഭൂപ, വജൂകായന് യുവാവവന് 

നൂറായിരത്തിലധി കമാദ്ധീമാനുടെ വാജികഠം 
വളഞ്ഞു കൂടി വില്പാളിയാകുമാസ്സ്സോമദത്തനെ; 

മൂട" ബലികഠം കാക്കുന്നോനാശ്ലൈനേയനെയപ്പ്പൊഴേ. 

മൊട്ടുഴി ഞ്ഞമ്പേററു മൂടുമവനെപ്പാരത്തു കണ്ടുടന് 

ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് ചൊടിച്ചെത്തീ പെരുംപടയൊടൊത്തു താന് 

കൊടുങ്കാറേററ കടലിന്കി ടയാം കടടനിസ്വനം 

ഇടഞ്ഞു തമ്മില്ക്കൊന്നീടും പടയ്ക്കുണ്ടായി മന്നവ! 

സോമദത്തൻ സാത്വതനെയൊന്പതയ്പെയ്തിതപ്പൊഴേ 
ഒ൯ പതമ്പാസ്സ്ാതൃയകിയുയമെയ്ക്കാനാക്കുരുമുഖ്യനെ. 

ദുഡ്ധധന്വാവു ബലവാന് പോരിലാഞ്ഞെയ്യതേററവന് 

തേര്ത്തടം പെട്ടു മോഹിച്ചു ചെതന്യം കെട്ടവണ്ണമേ. 

അവന് മോഹിച്ചതാഴ്ക്കുണ്ട വെമ്പീടുന്നൊരു സാരഥി 

കൊണ്ടുപോയി പോരില്നിന്നു വീരനാം സോമദത്തനെ. 

യുയയധാനശരം കൊണ്ടിട്ടവന് മോഹിച്ചു കണ്ടടന് 

പാഞ്ഞെത്തിയവിടെ ദ്രോണന്൯ യദുവീ രവധത്തിനായ്. 
അവനെത്തുന്ന തായ്ക്കണ്ടു ധര്മ്മപുത്രന് തുടങ്ങിയോര൪ 

൭ഹാത്മാവാം യദുശ്രേഷ്രക്ഷയ്ക്കുംയൊത്തുകൂടി നാര. 
ദ്രോണന്നു പാണ്ഡവരൊട നടന്നൂ പിന്നെയാഹവം 
ബലിക്കു മുപ്പാര വെല്പാനായ മുന്നം വാനോരൊടാംവിധം. 
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പരം സായകജാലത്താല് മറച്ചാന് പാണ്ഡവപ്പട 33 
തേജസ്വി ഭാരദ്വാജ൯താനെയ രൂ ധര്മ്മതനതൂജനെ. 

ശൈനേയനനെപ്പത്തുമിരുപതും പാര്ഷതനെശ്ശരം [ 

ഭീമനെത്താനൊന്പതുമങ്ങഞ്ചും നകുലനെത്തദാ 
സഹദദവനെയങ്ങെട്ടമൊരുനൂറും ശിഖണ്ഡിയെ 35 

പാഞ്ചാലീ പുത്രരെപ്പി ന്നെയയ്യഞ്ചനും മഹാഭജന്. 

മത്സ്യന് വിരാടനേയെട്ടം പത്തും ദ്ൂപദനെശ്ശൂരം 36 

യൃധാമനൃവിനേ മൂന്നുമുത്തമാജസ്സ്സെയാറുമേ 

എയ്കു മുററും യോധരേയുമാഞ്ഞേററു ധര്മ്മപുത്രനില്. 37 

പാണ്ഡുപുത്രന്െറ ഭടരാ ദ്രോണ ബാണങ്ങളേററഹോ! 

പത്തു ദിക്കും പാഞ്ഞു പേടിച്ചാര്ത്തനാദത്തെടും നൃപ! 38 

ദ്രോണൻ സൈനൃയത്തി നെച്ചിന്നിപ്പതുകണ്ടപ്പെൊളര്ജ് ജൂന൯ 
പ്രാര്ത്ഥന് കുറച്ചു ചൊടി യോടേററു ഗരുവൊടങ്ങുടന്. ൫9 

ദ്രോണന്െറെറ നേര്ക്കു ബീഭത്സു പോരിന്നെത്തുന്ന കണ്ടടന് 
യുധിഷ്യിരബലം വീണ്ടും തിരിച്ചിങ്ങെത്തി മന്നവ! 40 

ഭാരദ്വാജന്നൊത്തു വീണ്ടും പാണ്ഡവന്മാരൊടാഹവം. 

ദ്രോണൻ നിന്മക്കഠം ചുഴലെത്തുണയായ നിന്നിടുന്നവന് 41 
പഞ്ഞിക്കൂട്ടം തീകണക്കെപ്പാണ്ഡുപ്പടയൊടുക്കിനാന്. 
ജ്വലിക്കുമര്ക്കനെപ്പോലെ കത്തും തീദൃതിയാര്ന്നഹോ! 42 

പാര്ത്തുകൊണ്ടപ്പൊഴം ബാണാര്ച്ചിസ്റ്റേനത്തം ദ്രോണനേ നൃപ! 
വളഞ്ഞ വില്ലമായ ത്താപമേകുമര്ക്കന൯ു കണക്കിനെ 48 
ശത്രുസൈന്യം ദഹിപ്പിക്കെത്തടുത്തിലക്കങൊരുത്തനും. 
ഏതേതു പുരുഷന് ദ്രോണരുടെ നേരിട്ട നിന്നുവോ, കൂ 

അതാതാഠംത്തല കൊയ് രൂഴി പുക്കൂ ദ്രോണനെെറ സായകം. 

അവ്വണ്ണരാ മ ഹാത്മാവു കൊന്നിടും പാണ്ഡവപ്പട പ് 

വീണ്ടും പേടിച്ചോടി സവ്യസാചിയും കണ്ടുനില്ലവേ. 

രാവില് ദ്രോണനുടപ്പോരാപ്പട കണ്ടിട്ട ഭാരത! 46 

ജിഷ്ണു ഓ ഗോവിന്ദനോടോതിീ “ ” പോക ദ്രോണരഥാന്തികം,”" 
ഉടനേ വെള്ളി പാലാമ്പലമ്പിളി പ്രഭയയള്ളവ 47 
അടിച്ചാട്ടീ വാജികളെ ദ്രോണത്തേര് പാര്ത്തു യാദവന്, 
ദ്രോണ ന്െറനേര്ക്കര്ജ് ജൂനന് ചെല്വതു കണ്ടിട്ടു ഭീമനും 38 

സുതനോടോതിനാന് “ ദ്രോണുപ്പുടയെത്തിക്കുകെന്നെ നീ." 
അശ്വങ്ങളേ വിട്ടിതവന്ചൊല്ലു കേട്ട വിശോകനും 49 

സത്യസന്ധന് ജിഷ 'ണുവിന്െറ പിന്പേ ഭരതസത്തമ! 
ദ്രോണപ്പടയിലാബ“ഭ്രാതാക്കന്മാര് ചെല്വതു കാണ്കയാല് 

മത്സ്യസൃ ഞജയ പാഞ്ചാല ചേദി കാരൂഷ കോസലര് 
൦ ഛീപതേ, കേകയരും പിന്തുടര്നൂ മഹാരഥര്, റൂ 
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പിന്നെയുണ്ടായി രോമാഞ്ചമഞ്ചുമതൃഗ്രമാം രണം 
വലംഭാഗത്തര്ജജുനനുമിടംഭാഗത്തു ഭീമനും 52 

നെടും തേര്നി രയോടൊത്തുപിടിച്ചു നിന്െറ സേനയെ. 

പുരുഷവ്യാഘരാം ഭീമപാര്ത്ഥരെപ്പാര്ത്തുകണ്ടുടന് 83 

ധൃഷ്ടദ്യമ"നന് ചെന്നു നൃപ, ശക്തനാം ശിനിവീരനും 

കൊടുങ്കാറേറററ കടലി൯ന്കിടയാം കടുനിസ്വനം 64 

ഇടഞ്ഞു തമ്മില്ക്കൊന്നീടും പടഗ്തുണ്ടായി മന്നവ! 
യൂപകേതുവധക്രുധന് കണ്ട സാതൃകിയേ രണേ ച] 

പടത്തലയ്ക്കുല്പ്പാഞ്ഞേററുൂ ദ്രരണി സാത്വതനോടുടന്. 
ശൈനേയഭത്തേര് പാര്ത്തുപോരിലവന്ചെല്വതുകാണ്കയാല് 

എയിര്ത്തോറു ഭീ മപുത്രനൂക്കു കൂടും മഹാബലന്. 
കാരി രുമ്പുമയം ഘോരം കരടാത്തോലു മുടലായ “ ൭7 

നല്വം*മുപ്പതു വിസ്കാരമുള്ള വന്തേരമര്ന്നവന് 
യന്്രസന്നാ ഹമുഒള്ളൊന്നായ“ക്കൊടും കാറൊലിയുള്ളതായ” 58 

ആനയല്ലശ്വമല്പനമയ്ത്കൊക്കുമശ്വങ്ങളുള്ളതായ 
കാലം വന്ചിറകും നീട്ടിക്കണ് തുറിച്ചിട്ട കൂകിയും 99 

കഴുവാറ വിളങ്ങുന്നോരുയരും ധ്വജമുള്ളതായ” 

ചോര ചാര്ത്തും കൊടിയയുമായ് കുടല്മാലയണിഞ്ഞതായ' 

എട്ട ചക്രങ്ങളുടയ പെരും തേരാണ്ടുകൊണ്ടവന് 
ശൂലം മുല്ഗരവും കുന്നു മരവും കൈയിലേന്തിയയം, 61 

ഘോരാകാരമെഴം രാക്ഷസാക്ഷഹിണി യൊടൊത്തവന് 

പെരും വില്ലേത്തുമവനെക്കണ്ട മന്നോര് നടുങ്ങിനാര് മു 
പ്രളയത്തില്ദ്ടണ്ഡുമേന്തി യെത്തുമനത്തകതുല്യനെ 

ഗിരി മൃംഗാഭനെബ”ഭീമരൂപനെബ് ഭയകാരിയെ. 63 

ഹനു ചീര്ത്തും കാതു കൂര്ത്തും ദംഷ്യാഗ്രവദനത്തൊടും 

ഈര്ദ്ധ്വകേശം വിരൂപാക്ഷി കത്തും വായ് താന്ന കുക്ഷിയയം 

ഗുഹഷ്ത്കൊക്കും തൊള്ള, മുടി മൂടിവെച്ച കിരീടവും 

പുണ്ടേവര്ക്കും ഭയം നല്കും വാ തുറന്നന്തകാഭയില് 62 

രിപുവി ക്ഷോഭണം ചെയ്ത പാഞ്ഞെത്തും ദിപ്ലമൂരത്തിയെ 
കണ്ടു വന്പിച്ച വില്ലേന്തും ഘടോല്ക്കചനിശാടനെ 68 
പേടിച്ചു വല്ലാതിളകീ നിന്െറ പുത്രന്െറ വന് പട 
കാററാല്ച്ചുഴി മറി ഞ്ഞോളമുയരും ഗംഗ പോലവേ. 67 

ഘടോല്ക്കചന് വിട്ടം സിംഹനാദത്താല് പേടിപൂണ്ടഹോ? 
മൂത്രം വീഴത്തീ കുംഭികളം നടുങ്ങീ മന്നരും പരം. 68 
ഉടന് ചരല്പ്പ്പൊടിമഴയുണ്ടായീ ചുററുമപ്പ്ൊൊഴേ 

അന്തിയ"ക്കൂക്കുപെരുത്തീടടം രാക്ഷസന്മാര് ചൊരിഞ്ഞതായ്, 

൪ നല്വം - നാനൂറു മുഴം, 
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ഇരുമ്പ പക്രങ്ങം മുസൃണ്ണികഠം വേല് തോമരങ്ങളം 
വീഴുന്നിതെപ്പെഴും ശൂല ശതഘ“നീപട്ടസങ്ങളം. 70 

അതൃഗ്രമേററവും രദ്രമാ യുദ്ധം കണ്ട മന്നരും 
നിന്മക്കളം കര്ണ്ണുനുമേ നടുങ്ങി പ്പാഞ്ഞു പോയി നാർ. 1) 

അതി ലേകന് ബലശ്ളാഘി കൂസിീലാ ദ്രരണി മാനവാന് 
മുടിക്കയും ചെയ്ത ഘടോല്ക്കചമായയെയപ്പെൊഴേ. 2 

മായാനാശം കൊണ്ടമര്ഷംപുണ്ടുകൊണ്ടാഗ“ഘടാല്ക്കചന് 
വിട്ടാനതൃഗ്രബാാണങ്ങഠം കേറീ ദ്രണിയിലായവ 73 
ചൊടിച്ച പാമ്പുകഠം പരം പുററില്ക്കേറും കണക്കിനെ. 

ചോര പററിയ ബാണങ്ങാം പിളര്ന്നാ ദ്രോണപുത്രനെ റക 

നിലത്തു കേറിയയുടനേ പുററില്പ്പാമ്പുകഠം പോലവേ. 

പ്രതാപി കൈവേഗമുള്ളാ ദ്രോണ പുത്രന് ചൊടിച്ചുടന് 75 
പിളര്ന്നു പത്തമ്പ കൊണ്ടു ഘടോല്ക്കചനെ രഅഷ്ടനായ. 
മര്മ്മം തോറും ദ്രണിയെയ്യതേററമേററാഗ“ഘടോല്ക്കചന് "76 

നൂറായിരം മുനയെഴും ചക്രം കൈക്കൊണ്ടു സവ്യൃഥം. 
ആച്ചക്രം മണി വജുങ്ങഠം ചാര്ത്തി ബ്ബാലാര്ക്കസന്നിഭം വ്? 

ദ്രോന്നപുത്രന്്െറമേല് വിട്ടു ഭീമപുത്രന് വധിക്കുവാന്. 

ദ്രരണി യയക്കുള്ളമ്പു വിട്ടു തെററിച്ചീടുമതപ്പെൊഴേ 78 

ഭാഗ്യം കെട്ടോന്െറ സങ്കല്പം പോലെ പാഴില്പ്പതിച്ചുപോയ്. 
ചക്രത്തെ വീഴിച്ചതുടന് കണ്ടന്നേരം ഘടോല്ക്കചന് 79 

അവ്പെയ്യാ ദ്രരണി യേ മുടി രാഹു സൂരൃയയനെയാംവിധം. 
ഘടോല്ക്കചാത്മജന് ശ്രീമാന് ഭിന്നാഞ്ജനഗിരി പ്രഭന് 80 

തടുത്തു ദ്രണി യെത്തുമ്പോഠംക്കാററിനേ മല പോലവേ. 
ശുരനഞ്ജനപര്വ്വാവു ഭീമസേനംത്മജാത്മജന് 83 
കാര് ധേരുവി ല്പ്പോലെ ശരം പെയ്തതേററാര്ത്തനായഹോ! 

ശോഭിച്ചു ദ്രരണ്! കോപിച്ചു രുദ്രോ പേന്ദ്രേന്ദ്രവി ക്രമന് 823 

വിഴത്തയഞ്ജനപര്വ്വാവി൯ ധ്വജത്തിനെയൊരമ്പിനാല്. 
രണ്ടമ്പാല് സാരഥികളെ മൂന്നമ്പാലാ ത്രിവേണുവും 83 

ഒരമ്പാലേ വില് മുറിച്ചൂ നാലാല് നാലു ഹയങ്ങളെ. 

തേര് പോയവനെടുത്തൊന്നായ” സ്വര്ണ്ണവിന്ദുക്കളള്ളതായ” 

മിന്നുന്ന വാളം, കൂരമ്പ കൊണ്ടു രണ്ടായ ന൯റുക്കിനാന്. 

ഘടോര്ല്ക്കചാത്മജന് പൊന്നിന് ചുററുള്ള ഗദയങ്ങുടന് 85 

ചുററിച്ചെറി ഞ്ഞിതമ്പെയ്ത വീഴ”ത്തിനാന് ദ്രോണനന്ദനന്. 
ഉടനാകാശത്തു കേറിക്കാർമേഘം പോലെയാര്ത്തവന് 87 

പെയ്താനഞ്ജനപര്വ്വാവു വൃക്ഷവര്ഷത്തെയപ്പൊഴേ. 
ദ്രണിയപ്പോടം വാനില് മായ തൂകും ഹൈഡിംബപുത്രന.ല് 

പ്ചാാണങ്ങം വിട്ടു മേഘത്തിലരക്കനംശുക്കഠം പോലവേ. 
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പൊന്നണിത്തേരേറി നിന്നൂ വീണ്ടം വീര്യം പെരുത്തവന് 88 
മന്നി. നില്ലയം പൊക്കമു ള്ളോരഞ്ജനാദ്രി കണക്കിനെ. 
ഇരിമ്പിന് ചട്ടയുടയ ഭൈമീഭൂ!വെക്കടുപീ സുതന്2 69 
രുദ്രനന്ധകനെപ്പേംലെ കൊന്നാനഞ്ജനപരവ്വനെ. 
അശ്വത്ഥാമാവുക്കെഴുന്ന പുത്രനെക്കൊന്നു കണ്ടതില് 90 
കോപിച്ചാ ദ്രണിയുടെ നേര്ക്കെത്തി പ്രജ്ജ്വലി താംഗദന് 
ശാരദ്വത” പുത്രവീരനോടോതി കൂസലെന്നിയേ 9 
കാടകം തീപോലെ പാണ്ഡുപ്പട ചുട്ട മുടി ക്കവേ. 

ഘടോല്ക്കചന് പറഞ്ഞു 

നില്ല നില്ല, ദ്രോണപൃത്ര, ജീവനോടേ വിടില്ല ഞാന്; 
ക്രഞ്ചത്തി നെഗ“ഗു ഹന് പോലെ നിന്നെഞാന്നിഹനിക്കുവന്. 

അശ്വത്ഥാമാവയ പറഞ്ഞു 

ഉണ്ണീ ചെല്പൃ മററപേരായ” പൊരുതു സുരവിക്രമ! 

ഹൈഡിംബേ, ന്യായമാവില്പാ മകന് ബാധിപ്പതച്ഛനെ. 93 
നിന്മേലെനിക്കില്ല രോഷം ഹൈഡിംബേ ശരി,യെങ്കിലും 
രോഷാര്ത്തനായാല്ക്കൊന്നേക്കാം ജീവിയാത്മാവിനേയുമേ., 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കേട്ടേവം കോപരക്താക്ഷന് പുത്രശോകമിയന്നവന് 
കിണഞ്ഞവന് ദ്രണി യോടു ചൊല്ലിനാൻ ഭീമനന്ദനന്:: 95 
* * ദ്രണേ, മററുജനംപോലെ പോരില് ഞാനൊരു ഭീരുവോ 

എന്നെപ്പേടിപ്പിക്കയോ നീ വാക്കാല്? നിന് വാക്കു തുച്ഛമാം. 
പരന്ന കുരുവംശത്തില്ബ”ഭീമന്നീ ഞാന് പിറന്നവന് 
പോരില് പിന്മാറാത്ത പാണ്ഡുപത്രര്ക്കു മകനാണു ഞാന്. 97 
ശക്തിക്കു രാവണന്നൊക്കും രാക്ഷസാധീശനാണു ഞാന് 

നില്ല നില്ല ദ്രോണപുത്ര, ജീവനോടേ വിടില്ല ഞാന്; 98 
യൃദ്ധക്കളത്തില് നിന് യുദ്ധശ്രദ്ധ ഞാന് തീര്ക്കുമിപ്പൊഴേ. 

എന്നോതി ക്രോധരക്താക്ഷനൂക്കേറീടുന്ന രാക്ഷസന് 89 

ക്രുദ്ധനായ” ദ്രണിയോടേററു സിംഹമാനയൊടാംവിധം, 
തേരച്ചിനൊക്കും ബാണങ്ങംം വര്ഷിച്ചിതു ഘടോല്ക്കചന് 
രഥിശ്രേഷ്ഠദ്രോണജനില് മേഘം മലകണക്കിനെ. 
വന്നെത്തുംമുമ്പെയ്ക്ക പോക്കീ ദ്രണിയാശ്ശരവൃഷ്ടിയെ 101 

ആകാശത്തമ്പുകളടെ പോര് പോലായ് വേറെയപ്പൊഴേ. 

പരം മിന്നീ തീപ്പൊരികഠം ചിന്നുമസ്രശതങ്ങളാല് 102 
മിന്നാമിനുങ്ങി മിന്നീടുംവണ്ണമാകാശമപ്പൊഴേ. 

രണമാനി ഭൂരണി മായ നശിപ്പിച്ചതു കണ്ടടന് 103 

മറഞ്ഞു നിന്നുടന് വേറേ മായ കാട്ട" ഘടോല്ക്കചന്. 

_ 1 ഭൈമീഭൂവു൦..ഭീമന്െറ പാത്രന്. 9 കൃപീസുതന് - അശ്വത്ഥാമാവു“. 
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കരങ്ങഠം തിങ്ങും ശൃംഗങ്ങളള്ള മാമലയഠയി നാന് 104 

ശൂലം വാഠാം കത്തി മുസല ഡെള്ളച്ചാട്ടത്തൊടുല്ക്കടം 

അഞ്ജനാദ്രയഠാഭമാശ്ശൈലം കണ്ടിട്ടം ദ്രാണനന്ദന൯ 305 

പല ശസ്ധ്രരഘമേറവാട്ടും ക്ഷോഭിച്ചീലൊരു ലേശവും, 

ചിരിച്ചുടന് പ്രയോഗിച്ചു വഭ്കാസ്രരം ദ്രേ .ണനന്ദനനു 106 

ആ മഹാസ്ത്രം ചെന്നു കൊണ്ടിട്ടാ മാമല നശിച്ചുപോയ. 

ഇന്ദ്രായധം കൊണ്ടെ കരിങ്കാറായ് വാനിങകകലായവന് 107 

ഉഗ്രന് ശിലാവൃഷ്ടി കൊണ്ട മൂടിനാ൯ ദ്രോണപുത്രനെ. 

അസ്സ്രജ്ഞ നങ്ങു വായവ്യമസ്്രമപ്പോഠംത്തൊടുത്തുടന് 108 

ഉയരുന്ന കരിങ്കാറ തകർത്തു ദ്രോണനന്ദനന്. 

ദിക്കൊക്കശ്ശൂരസംഘത്താല് മൂടിയാ ദ്രോണനന്ദനന്൯ 109 

നൂറായിരം രഥികളെക്കൊന്തു മനുജപുംഗവന് . 

അവന് കണ്ടു നെടുംവില്ലുമെടുത്തും കൊണ്ടു വീണ്ടുമേ 110 

കൂസല് വിട്ടാശരര് പലരൊത്തെത്തു , ഭീമപുത്രനെ. 

സി ഹഫേശാര്ദ്ദൂലതൂല്യന്മാര് മത്തദ്വിരദവ്:രമര് 111 

തേരിലാനപ്പുറത്തശ്വപൃഷ്ൃത്തു മമരുന്നവര 

വികൃതാസ്ൃശ।രേോഗ്രീവര് ഭൂ മൃരൊത്തു ഘടോല്ക്കചന്. 112 

പടലസ്ത്യന്മാര് യാതുധാനമരമ്മട്ടിന്ദ്രപരാക്രമര് 

നാനാശസ്ത്രമെഴം വീരര് നാനാകവച്ചഭൂഷണര് 113 

ഭയ്കരര് ചൊടിച്ചേററം കണ്ണുരുട്ടി മിഴിച്ചുവര് 

രണദ്ദര്മ്മദരാ രക്ഷോവരര് പോരിലടുത്തതില് 114. 

വിഷാദിക്കും നി ന്മകനെപ്പാരത്തുടന് ദ്രണി ചൊല്പിനാന൯ു: 

“ “നില്ക്കൂ ദുര്യോധന, ഭവാന്, സ.ട്ര ധിക്കേണ്ട ലേശവും; 115 

കാണ് ലിന്ദ്രപീരൃരാം ഭൂപബഭ്രാത വീരരൊടൊത്തു നീ 

നിന് വൈരികളെ ഞാന് കൊല്വേന് തോല്ലുയില്പാഭവാനിതി 

സ.ത്ൃയം ഞാനേററു ചൊല്ലുന്നേനാശ്വസിപ്പിക്ക സേനയെ. '" [ല് 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

നിന്മനസ്സിന്മ ഹത്വത്തി ന്നേതുമല്ഭതമില്ല മേ 

അങ്ങയ്ക്കു ഞങ്ങളില്ക്കൂറുമുണ്ടററം ഗാതമീ സുത; 117 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അശ്വത്ഥാമാവോടിതുരച്ചോതീ ശകുനിയോടുമേ 

പോരില്ശ്ശോഭിച്ചിടം നൂറായിരം തേരൊത്തു നില്വേ. 118 

* “ചെല്ലു ഷഷ്ടി സഹസ്സം തേരൊത്തു പാര്ത്ഥന്െറ നേര്ക്കു നീ 

കര്ണ്ണനാ വൃഷസേന൯ന്താന് കൃപന് നീലനുമങ്ങനെ. 119 

വടക്കര് കൃതവര്മ്മാവും പുരുമിത്രനെറ മക്കളും 

ദുശ്ശാസനന് നികംംന് താന് കുണ്ഡഭേദി പുരുക്രമ൯ 320) 

പുരഞ്ജയന് ദദഡര്ഥന് പതാകീ ഹേമപുങഞ്ജകന് 
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ശല്യാരുണീന്ദ്രസേനന്മാര് സഞ്ജയന് വിജയന് ജയന് 121 

കമലാക്ഷന് പരക്രാഥി ജയ ധര്മ്മന് സുദര്ശനന് 
ഇവര് നിന് പിന്പുണ്ട കാലാഠംകൂടെയര്വ്വതിനായിരം. 124 

കൊല്ലു മാതുല, നീ ഭീമ മാദ്രേയ യമപത്രരെ 

ഇന്ദ്ര൯ ദാനവരെപ്പോലെയെന് ജയാശ ഭവാങ്കലാം. 193 

ദ്ൂരണിബഠണങ്ങളേറേറററമുടല് കീറിന പാര്ത്ഥരെ 

കൊല്ലു മാതുല, നീ ദൈതൃന്മാരെ സ്കന്ദന് കണക്കിനെ." ” 

എന്നു നീന് പൃത്രവാക്കേററ വെക്കം പോയിതു സാബല൯ 

നിന് പുത്രപ്ര"ണനത്തിന്നും പാണ്ഡവക്ഷപണ₹* ത്തിനും. 125 

പിന്നെപ്പേരായ് പോര്ക്കളത്തില് ദ്രണി രാക്ഷസര്തങ്ങളില് 

രാത്രിയില്ത്തു ദലം ശക്രപ്രഹ്ലാദന്മാര്ക്കു തുല്യമേ. 126 

ഗാതമീപുത്രനെപ്പിന്നെപ്പത്ത ബാണം ഘടോല്ക്കചന് 

വിഷാഗ്നിക്രു൪മൂക്കോടം മാറത്തെയ് തൂ ചൊടിച്ചവന്. 127 

ഭീ മനന്ദനനാത്തെയുമാബ്ബാണങ്ങരം തറച്ചവന് 

കാറോററ മറരരം പോലെ തേരില്നിന്നൊന്നുലഞ്ഞുപോയ്, 

ഒരഞ്ജലികബാണത്താല് പിന്നെയങ്ങു മഹഠപ്രഭം 

ദ്ൂരരണി കൈക്കൊണ്ടിടും വില്ലമറത്തിതു ഘടോല്ക്ക.ചന്. 129 
ഉടന് ദ്രരണി പരം ഭാരമേന്തും വില്ലൊന്നെടുത്തുതാന് 
കൂരമ്പ വര്ഷിച്ചു കരിങ്കാറു മരി കണക്കിനെ. 130 

വീണ്ടും ശാരദ്വതീപുത്രനെയ്ക്കുകൊണ്ടിതു ഭാരത! 

ഖചരാശരരെപ്പാര്ത്തു പൊന്കെട്ടുള്ള ശരങ്ങളെ. 131 
മാര് വിരിഞ്ഞാശരക്കൂട്ടം വിശിഖാര്ദ്ദിതമായഹോ! 

സിംഹാദദിതം മത്തഗജക്കൂട്ടമെന്ന കണക്കിലായ”, 162 

എയ്ക്ു മദ്ദിച്ചു തേരാനസുരാശ്വാഡ്യൃനിശഠടരെ 

ദഹിപ്പിച്ചു ഭൂതജാലം പ്രഭയാഗ്നി കണക്കിനെ. 133 

രാക്ഷസാക്ഷഹിണി ശരം വിട്ട ചുട്ടപൊടിച്ചവന് 

ശോഭിച്ചു മുപ്പുരം പണ്ടു ചുട്ട അദ്രന് കണക്കിനെ. 194 

പ്രഭയത്തില്ബ്ഭൂതജാലം ചു)ട്ടഗ്രാഗ്നി കണക്കിനെ 

നിന്െറ ശത്രുക്കളെക്കൊന്നു ശോഭിച്ചു ദ്രോണനന്ദനന്. 339 
പരം ഘടോല്ക്കചന് കോപി ഘോരരാക്ഷസസേനയെ 
ദ്രാണി ഷെക്കൊല്ലുകെന്നായിച്ചപൊല്ലി വിട്ടീടിനാന൨ന്. 136 

ഘഭോല്ക്കചന്െറയാച്ചചൊന്നോരാജ്ഞ കൈക്കൊണ്ടുരാക്ഷസര് 

വായില്ദംഷ്ടട വിളങ്ങുന്ന ഘോരരൂപര് ഭയങ്കരര് 1977 
ന"ണ്ടനാഡായ് വയ് പിളരന്നു കണ്ണുരുട്ടി മിഴിച്ചവര് 

കടത്ത സിം ഹനാദത്താല്ബ്ഭ്രയി യൊക്കക്കലുക്കുദവോര് 198. 
ദ്രണിയെക്കൊല്ല 2൯ പഠഞ്ഞൂ നഠനാശന്രൂമെടുത്തവര്. 

൪ പാണ്ഡവക്ഷ പണം -- പാണ്ഡമാന്മാരെ നശിപ്പിക്കല്. 



അശ്വത്ഥാമയൃയദ്ധം 

പരിഘം പട്ടസം ശൂലമിടിത്തീ വേലു മുഴഠംത്തടി 

ഗ്രദ വ്വം മുസലം പിന്നെ ഭിണ്ഡിപാലങ്ങഠം വെഞ്ഞഴ 

കത്തി വാഴം തോമരം തീക്ഷ“ണകമ്പനം കുണപങ്ങളം 

മുസൃണ്ണി ശുൂലാശ” മഗുളമിരുമ്പിന്രൂണ്മങ്ങനെ 

പോരില്ശ്ശത്രുക്കളെക്കിറും ഘോരമുല്ഗരജാലവും. 

മയക്കീ ദ്രണി മുര്ദ്ധാവില്ബ “ഭാമവിക്രമരാശര൪ 

വിട്ടു ക്രോധാരുണാക്ഷന്മാര് നൂറുമായിരവും ശരി. 

ദ്രോണപുത്രന്െറ തലയില്കശ്ശ(സ്പവര്ഷമതുല്ക്കടം 

വീഴുന്നതായക്കണ്ടു യോധര് നടുങ്ങിപ്പോയി തപ്പൊഴേ. 

ദ്രോണനന്ദനനോ കൂസല്ക്ൂദാര ശ്ശൂസ്ൂവൃഷ്യിയെ 

ചാണന്റ്കുവെച്ച വജ്കോഗ്രശരാഘം കൊണ്ടുടച്ചുതേ. 

സുവരണ്ണൂപുംഖബ്ാണങ്ങം വേറേ വിട്ടു മഹാശയ൯ന 

ദ്രരണി രാക്ഷസരെക്കെന്നു ദിവ്യ സ്ൃങ്ങഠം ജപിച്ചവന്. 
മാര് വിരിഞ്ഞാശ ക്കൂടം വിശിഖാദ്ിരമായഹോ! 

സിംഹാദ്ദിതം മത്തഗജക്കൂട്ടമെന്ന കണക്കിലായ*. 

ചൊടിച്ചോോരാ രറക്ഷസന്മാര് ദ്രാണിബാണങ്ങളേററവര് 

451 

199 

190 

141 

144 

143 

144 

146 

3146 

ദ്രരണിയെക്കൊല്ലുവാന് മോഹം മുത്തു പാഞ്ഞു മഹാബലര്. 147 

അതിലത്യല്ഭതം ദ്രോണപൃത്രന് കാണിച്ചു വിക്രമം 
ഭൂതജാലത്തി ലപരന്നസാദ്ധ്യംതന്നെ ഭാരത! 
താനൊററ്ക്കൂടനസ്രജ്ഞന് ദ്രരണി രാക്ഷസസേനയെ 
രാക്ഷസേന്ദ്രന് കാണ്കെയെരിഞ്ഞമ്പ വിട്ടിട്ട ചുട്ടുതേ. 
ചേരി ലാശരസൈനൃത്തെച്ചുടം ദ്ൂ൪ണി വിളങ്ങിനാന് 
പ്രളയത്തി ല്ജ്ജീവജാലം ചുടുമഗ്നി കണക്കിനെ. 

പാമ്പൊക്കുമമ്പെയ്കണു പടയവന് ചുട്ട പൊടിക്കവേ 
പാണ്ഡുപക്ഷമെഴും രാജനിരയില്ത്തത്ര ഭാരത! 

ഈ ദ്രണി യൊടു നേരിട്ട നോക്കാനായീലൊരുത്തനും 

ശക്തികൂടും രാക്ഷസേന്ദ്രന.ഗ“ഘടോല്ക്കചനെന്നി യേ. 

ക്രോധത്താല് കണ്ണുരുട്ടി ക്കെൊണ്ടവന് ഭാരതം, വീണ്ടുമേ 

കൈതമ്മി ല്ക്കൊട്ടി യാര്ത്തിട്ട പരം ചുണ്ടു കടിച്ചുട൯ 

ചൊടിച്ചു സുതനോടോതി “ 'ദ്രരണിപാര്ശ്വ ണന്റ്കു മാം." 

ജൈത്രക്കൊടി യെഴും ഘോരരഥത്താല്ച്ചെന്നി തായവന് 

ദ്രരണിയായ ദ്വൈരഥം* വീണ്ടും ചെയ്യുവാനരി മദനന്. 

348 

149 

150 

101 

3162 

108 

364 

അവന് സിംഹം പോലെ ഘോരമാര്ത്തുടന് സിംഹവിക്രമന് 

ചാട്ടി വിട്ടു പോര്ക്കളത്തില് ദ്രരണിയെപ്പാര്ത്തു രാക്ഷസന്, 
മണിയെട്ടുള്ളൊരാഗേ"ഘാരാശനി യെ ദേ൨ സൃഷ്യടയ. 

അതു ചാടിപ്പിടിച്ചാനാ ദ്രണി വീല് തേരില് വെച്ചുടന് 

ൽ ദ്രവൈരഥം -ടരഥത്ത!ലിരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ദ്വന്പ്വയൃദ്ധം. 

296 



459 ഘടോല്ക്ചവധപര്വവം 

അതു ചാട്ടിയവന്നേര്ക്കും ചാട് തേര്ത്തട്ടില്നിന്നവന്. 157 

സുതാശ്വദ്ധവജമൊത്തോരാത്തേര് ചുട്ടേററം ജ്വലിച്ചഹോ! 
ഘോരവിദ്യച്ഛക്തിയതു ഭൂമി കീറിക്കടന്നുപോയ, 358 

ആദ്രാണിത്തൊഴില് കണ്ടിട്ട പുകഴ-ത്തിക്കൊണ്ടിതേവരും 
രദ്ര൯ ചമച്ചെൊരാ വിദ്ൃച്ഛക്തി ചാടിപ്പിടിച്ചതില്. 159 

ധൃഷ്ടയൃമ്നന്െറ തേരേറിപ്പി ന്നെയാബ്ഭൈമി മന്നവ! 
ഇന്രചാപംപോലെയുള്ള ഘോരചാപമെടുത്തുടന് 160 

മഹാത്മാവാം ദ്രരണിയെപ്പാര്ത്തെയ് രൂ കൂരമ്പു വീണ്ടുമേ. 
ധ്ൃഷ്ടദ്യമ“നന് കൂസലെന്റേ വിട്ടു പാമ്പൊക്കുമായവ 161 

പൊന്നു കെട്ടിച്ച ബാണങ്ങളാ ദ്രരണിയുടെ മാറിലായ *“. 
ദ്ൂരണി നാരാചങ്ങളെയ്കിതതുനേരമസംഖ്യമേ 162 

തീയൊക്കുമമ്പെയ്ക പോക്കിയാബ്ബാണങ്ങളെയായവര്. 
യൃദ്ധമേററം ഭീഷണ മറയ“ നരസി ഹരവര്ക്കുമേ 163 

ദ്രണിക്കും യോധരൊട്ടേറെ പ്രീതരാംപടി ഭാരത! 
ഉടനോരായിരം രേരും ൯ന്നൂൂറാനയയമങ്ങനെ 164 

ആറായിരം കുതിരയഷയമൊത്തങ്ോട്ടെത്തി മാരുതി. 

സാനുജന് പാര്ഷതനൊടും വീരനാം ഭൈമിയോടടമേ 162 

പരം പൊരുതി ധര്മ്മിഷ്ഠയന് ദ്ൂണിയുല്ക്കദുഷ്യവിക്രമന് 
അതിലത്യല്ഭതം ദ്രോണപൃത്ര൯ കാണിച്ചു വിക്രമം 106 

ഭൂ തജാലത്തി ലപരന്നസാദ്ധ്യംതന്നെ ഭാരത! 

നിമിഷത്താല് വാജി സൂതത്തേരാനകളൊടൊപ്പമേ 167 

രാക്ഷസ്വക്ഷാഹിണി പരം കൂരമ്പെയ്യങ്ങൊടുക്കിനാന്. 
ഭീമനും ഭൈമിയം ധൃഷ്ടദ്യൂമ്നനും നോക്കിനില്ലവേ 168 

മാദദ്ര ധരം ധരമ്മജനും കൃഷ്ണാര്ജജൂനരുമ ങ്ങനേ. 

വെക്കുമൂക്കിട്ടെയ്യ നാരാചങ്ങളേററവുമേററഹോ! 169 

ചത്തു വീണ വാരണങ്ങഠം വിശൃംഗാദ്രികരം* പോലവേ. 
ആനത്തുമ്പി ക്കൈമുറി ഞ്ഞിട്ടങ്ങമിങ്ങുമിഴസ്ക്കുപേ 170 

പിടക്കും പമ്പുകളെഴംപടി ശോഭിച്ചു പാരിടം 

ശോഭിച്ചു പൊന്നിന് കാലററ കട ചിന്നീട്ട മന്നിടം 1.7 1 

പ്രളയത്തി ല്ച്ചന്ദ്രസുരൃഗ്രഹമ് ശ്രാംബരാഭയില് 
ധ്വജഖണ്ഡത്തവളയയം ഭേരിയാം കൂററനാമയ്യം 172 

ഛത്ര ഹം സാളിയയം ചാമരാളിയാം ഫേനമാലയും 
കങ്കഗ്ഗ!.ദ്ധഗ്രാഹവു മായ് നാനശസ്ത്രത്ധഷങ്ങളം 173 

ആനലപപ്പരുംപാറകളം ഗജാശ്വമ കരങ്ങളും 

തേര്നിരപ്പാം കരയുമായ് പറകാളിദ്രമത്തൊടും 1174 

 വിശൃംഗാദ്രിക രം .-വല യ ം൦-കാടുമുടിക ളോടു കൂടിയ പര്വ്വതങ്ങഠം, 



അശ്വത്ഥാമയയദ്ധം 

ശരമീനവുമായ' ഗ് ഘോരം കത്തി വേലൃഷിടണ്ഡുഭം 
ജേജാമാംസച്ചേറുമായിക്കബനസന്ധേ: ഡുപമൊത്തഹോ! 

മുടിച്ചണ്ടി കലര്ന്നേററം ഭീരുമോഹദമാം പടി 

ഗജാശ്വഭടദേ ഹങ്ങളററു വീണുളവായതായ” 

ചോര ചാടും പുഴയൊഴുെക്കീടിനാന് ദ്രോണനന്ദനന്. 

യോധാര്ത്തനാദഘോഷാഡ്യം ചോരത്തിരയടിപ്പതായ” 
പദാതിഘോരമായീടും കാലനൂര്ക്കടല് ചൊല്വതായ. 

വീഴിച്ചാശരരെ ദ്രരണി ബാണമേല്പിച്ചു ഭൈമിയില്. 

വീണ്ടം ചൊടിച്ചുടന് ഭീമപാരഷതന്മാരൊടൊപ്പമേ 
പാര്ത്ഥത്തേരാളികളിലാ ദ്രരണി നാരാചമെയ്ക്കുടന 

വിഭ കൊന്നു സുരഥനാം 6൫ പദണ്െറ കുമാരനെ. 
ശത്രുഞ്ജയാഖ്യനായോരു സുരഥറനുജനേയുമേ 

ബലാനിീക ജയാന്* ക ജയ ന്മാരെ വധിച്ചുതേ. 

176 

1177 
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പിന്നെത്തീ ക്ഷ “ണശര കൊണ്ടാ ദ്രാണ് സി ംഹാരവത്തൊടും 

കൊന്ന പൃഷ്ഘ”നനെയ്ുധാച്ചന്ദ്രസേനനെയം പരം. 

കുന്തി ഭോജാത്മജന്മാരെപ്പത്തമ്പാല്ക്കെന്നു പത്തിനെ 

ശ്രുതായുസ്സി നെയും ദ്രരണി കാലനൂര് കേററി മന്നവ! 
പൊന്കടക്കെട്ടെഴും മൂന്നു രക്തഭോജിശരങ്ങളാല് 

ശക്തന് ശത്രുഞ്ജയനെയ്യം ശക്രലോകം കയററി നാന്. 
അശ്വത്ഥാമാവു കോപിച്ചു ഘോരബാണം തൊടുത്തുട൯ 

ചെവിയോളം വില് വലിച്ചു വിട്ടിതുത്തമസായകം. 
ഘടോല്ക്കചന്െറ നേര്ക്കായി ക്കാലദണ്ഡോഗ്രമ ല്ക്കടം 

ആ മഹാശരമാ രക്ഷസ്സിന്െറ നെഞ്ഞു പിളര്ന്നടന് 
ഭൂമി കീറിക്കേറി കടയോടുകൂടടദ്ധരാപതേ! 

വീണോര൨ന് ചത്തു വെന്നോരര്ത്താപ്പാരഷതമഹാരഥ൯ 

ദ്രണിപാര്ശ്വത്തിങകകല്നിന്നു തേരു പിന്മാററി മന്നവ! 

അവ്വണ്ണം നൃപ, തേര് പി ന്നോട്ടൊഴിച്ചൂ ധര്മ്മജപ്പട. 

ശത്രുക്കളേ വെന്നു വീര ദ്രണിയൊന്നലറീടിനാന് 
മാളോരും നിന്മക്കളം ചെയ്തര്ച്ച കൈയേററ മാരിഷ! 

ശരനിര പരമേറു മെയ മുറിഞ്ഞ. 

ശരനിര ചത്തു പതിച്ചു ഭൂമി ചുററും 
ഗിരിമുടികഠം നിരന്നു ദുര്ഗ്ഗമട്ടാ-- 

പ്പെരിയൊരു രദ്രത പൂണ്ട ശോഭ തേടി. 

ഗന്ധര്വ്വ സിദ്ധാഘ പിശാച പക്ഷ. 
സുപര്ണ്ണനാഗാളി പിതൃക്കഠം പിന്നെ 
പൂജിച്ചു രക്ഷോഗണഭൂതജാല൦ 
ദേവാപാസരോനിരയും ഭ്രൂണ യേത്താന്, 

182 

183 

184 

15 

186 

187 

388 

389 
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157. ദ്രോണയുധിഷ“ഠിരപര്വ്വം 

രാത്രിയുദ്ധം (തുടര്ച്ച). പത്തു ദുര്യോധനസ ഹോദരന്മാര്, ശകുനിയുടെ. 

ഏഴ്” അനുജന്മാര് മഹാരഥന്മാരായ അഞ്ചു രാജാക്കന്മാര് എന്നിവര് ഭീമനോ 
ടേററ പരലോകത്തേക്കു യാത്രയാകുന്ന. ദ്രോണനും ധര്മ്മപുത്രനും തമ്മിലുള്ള 

യുദ്ധത്തില് ഭരവസേന പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദൂരപദാത്മജരേയുയംതാന് കുന്തി ഭോജജരേയയമേ 

അസംഖ്യം രാക്ഷസരെയ്യം ദ്രഞണി കൊന്നതു കണ്ടുട൯ന് & 
യൃധിഷ്യിരന് ഭീമസേനന് ധ്ൃഷ്യദ്യമനനുമങ്ങനെ 
യയയയധാനനുമൊന്നിച്ചു യുദ്ധത്തി ന്നൊത്തൊരുങ്ങിനാര്. ക 

സോമദത്തൻ സാത്ൃൃകിയെക്കണ്ടു വീണ്ടും പൊടിച്ചടന് 
പെരുത്ത ശരവര്ഷത്താല് മുട ക്കൊണ്ടിതു ഭരത! 3 

പിന്നെയത്ൃയല്ഭതക്കാ;്യായ്!ഗ്ഘോരമഹാഹവം 
ഉണ്ടായീ ജയമിച്ചുിക്കും നിന് കൂട്ടര്ക്കും പരര്ക്കുമേ. ക് 
സാത്വതാര്ത്ഥം കാരവനെപ്പത്തവ്പവെയ്ത് തൂ രതി 

എതിര്ത്തെയ്തി രൂ നൂവമ്പാ വീരനെസ്സ്സേദത്തനും. ി 
സംക്രുദ്ധനായ” സാത്വ തനും പുത്രദഃ ഖാര്ത്തവൃദ്ധനെ 

യയാതി നാഹുഷനയ്പട്ട മുറവും വൃദ്ധഗുണാഡ്യയനെ € 
എയ്” രൂ വജും പോലെ കൊള്ളം പത്തു കൂരമ്പുകൊണ്ടുടന് 
ശക്തി കൊണ്ടവനെക്കര് റീട്ടെയ്ണാനേഴമ്പു പിന്നെയും. 7 

പിന്നെയും സാതൃകിക്കായിബ “ഭീമസേനന് നവം ദൃഡം 
ഘോരമാം പരിഘം വിട്ട സോമദത്തന്െറ മാലിയില്. . 8 
ശൈനേയനും തീയിനൊക്കും മുഖ്യബാണമയച്ചുതേ 
ചി റകേന്തുന്ന കൂരമ്പ സോമദത്തന്്െറ മാറിലായ. 9 

ഒപ്പം ചെന്നേററു ഘോരങ്ങഠം പരം പരിഘമമ്പുമേ 

ശസോമദത്തന്െറ ദേഹരതില് വീണിതങ്ങാ മഹാരഥര്, 10 

മഹന് മോഹിച്ചതി ല്പ്പാഞ്ഞു ചെന ബാല്ഹര് കനപ്പ്യൊഴേ 
കാലവര്ഷിഘനം പോലെ ശരവര്ഷം തൃടര്ന്നവന് [1 

സാത്വതാര്ത്ഥം ഭീമനൊന്പതമ്പാല് ബാല്ഹീകരാജനെ 
മഹാനെപ്പീഡയേല്ലിക്കുംപാടെയ് തൂ രണഭൂമിയില്. 32 
പ്രാതിപേയന്* ചൊടിച്ലിട്ട ഭീമവക്ഷസ്സില് വേലുടന് 

മറച്ചിതു മഹാബററേ വജ്കമിന്ദ്രന് കണക്കിനെ. 13 

അതേറെറാന്നിളകീ ഭ*മനെന്നല്ലാ മോഹമാണ്ടുപേയ” 

ബ്ാധം വീണിട്ടു ബലവാന് ഗദ വിട്ടാനവന്െറ മേല്. 14 
ഭീമന് വിട്ടീടിന ഗദ ബാല്ഹീകത്തല പോക്കിതേ 
ഉടിയേററ മരം പോലെ പാരില് വീണീടി നാനവന്. 35 

നം പ്രംതിപേയന്ം- ബാല്ഹീകന്. 



ദ്രോണയുധിഷ്യിരപര്വ്വം 45 

ആ നരര്ഷഭബാല്ഹ*'കവീരനെക്കൊന്നവാറടന് 

രാമാഭര് നിന് പത്തു മക്കളേററിതാബ “ഭീ മസേനനില്. 

നാഗദത്തന്, ദുഡധരഥന്, വീരബാഹു,വയന്, ഭജന് 
ഭവന്, സുഹസ്പന്, വിജയസ്സഗ്രയായി . പ്രമാഥനും. 27 

അവരെക്കണ്ട കോപിച്ചു ഭീമനേന്തീ ശരങ്ങളെ 

ഓരോരുത്തരില് നോക്കീട്ടങ്ങെയ-തൂ മര്മ്മങ്ങഠം തോറുമേ. 18 
എയത്തേറേറാജസ്സററ൨ തേര് വിട്ടപര് ചത്തങ്ങ വീണുപോയ? 

കാറേററെറാടിഞ്ഞ വൃക്ഷങ്ങരം കുന്നില്നിന്നെന്നവണ്ണുമേ. 19 

പത്തെഴുത്താണിയമ്പാല് നിയ്മക്കളെക്കൊന്നു മാരുതി 

എയ്കൂ കര്ണ്ണന്നേററമിഷ്ുപുത്രനാം വൃഷസേനനെ. 20 

പ്പോഠം വ്ൃകരഥന് കര്ണ്ണൂബ“ഭട്രായാധവററം പുകഴനനവന് 

നാരാചം വിട്ട ഭീ മന്െറ നേരിഭ്ദേററീടിനാന് ബലി. ക 

അപ്പോടംബ “ഭാരതം, നിന് ഭാര്യാസോദരന്മാര്കളേഴ്വരെ 

നാരാചത്താല്ക്കൊന്നു ഭീമന് ഥോിച്ചൂ ശതചന്ദ്രനെ. കമ 

രഥീന്ദ്രശതചന്ദ്രന്െറ വധം കണ്ടു പൊറാഞ്ഞവര് 

ശകുനിത്തമ്പിമാര് വീരഗവറക്ഷന് ശരഭന് വിഭ മദ 

പാഞ്ഞേററു കൂ മ്പുകളാല് പ്രഹരിച്ചിതു ഭീമനെ 

നാരാചമേററുകൊഴണ്ടിട്ടു മ ഴകൊണ്ടദ്രി പോലവേ. 24. 

അഞ്ചമ്പുകൊണ്ടു കൊന്നറനങ്ങഞ്ചൂക്കേറും നരേന്ദ്രരെ 
ആ വീരരെക്കൊന്നു കണ്ടിട്ടിളകീ നൃുപസത്തമര്. 55 

യൃധിഫ്യിരനുടന് കോപിചുടച്ചു നിന്െറ സേനയെ 
ദ്രോണൻ നി ന്മക്കളോടൊത്തുകാണ്കെത്താനനഘാശയ! 26 

ശൂരരാം മാളവാംബഷ്യത്രിഗര്ത്തശിബിീമാര്കളെ 
അടരില്ക്കാലന൪ കേററീ കൂട്ടത്തോടേ യൃധിഷ്യി രന്. ക 

വസാതിബാല് ഹീകശകശൂരസേനാഭിഷഹരേയയമേ 
അറുത്തു മാംസച്ചോരച്ചേറാണ്ടെ മട്ടാക്കി മന്നിടം. കള് 
യാധേയമാളവരെയും ൨ ദ്രകക്കൂട്ടരേയുരേ 
ക്ഷണത്തില്ബ്ബാണജാലത്താല്ക്കാലനൂ൪ കേററി ശൂരരെ. 29 

“ കൊല്ചിന് നേടിന് പിടിപ്പിന് ചെന്നെയ്വിന് വെട്ടി 
[മുറിക്കുവിന൯്' 

എന്നാ യൃധിഷ്യി രത്തേരിന് നേര്ക്കുണ്ടായ” ബഹളാരവം. 

സൈന്യ മോടിച്ചിടം ധര്മ്മപുത്രനെ ദ്രോണര് പാര്ത്തുടന് 

നിന്െറ പുത്രന് ചൊല്കയാലേ ചെന്നേററു വിശിഖങ്ങളഠല്. 

വായവ്യയാസ്ര്രം ദ്രോണര് ചൊടില്ലെയ് രൂ പാണ്ഡുകുമാരനില് 

ആദ്ദി്യാസ്ര്രത്തെയസ്രുത്താലവനും പോക്കിയപ്പെൊഴേ. 34 
ആ മഹാസ്രും നശിച്ചപ്പോം ദ്രോണന് ധര്മ്മതനൂജനില് 

വാരുണം യാമ്യമാഗ്നേയം ത്വാഷട്രം സാവിത്രമെന്നിവ 98 



4.50 ഘടോല്ക്കചവധപര്വ്വം 

പടുക്രുദ്ധ൯ പ്രയോഗിച്ചു പാണ്ഡുപുത്രവധത്തി നായ് . 

എയ്മയ മെയ” വതുമാം സ്ര്രമൊക്കയും ധര്മ്മവിത്താന്് 

ദ്രോണനില് പേടിവിട്ട്രം കൊണ്ട പോക്കീ മഹാജന്. 

ശപഥ, ശരിയാക്കീടാനൊരുങ്ങിക്കും ഭസം ഭവന് 

ഐന്ദ്രം പ്രാജാപത്യവും താന് പ്രയോഗിച്ചിതു ഭാരത! 

ധര്മ്മജക്ഷയമിച്ചുി പ്പോന് നി നമകന്നു ഹിതോദ്ൃതന്. 

കുരുക്ഷി തീശന് ഗജസി ംഹഗാമീ 

വിരിഞ്ഞ മാറുള്ളരുണായതാക്ഷന് 

അഹീനതേജസ്സ പരം മപഫേന്ദ്ര-. 

മഹാസ്്രമെയ്മസ്രുമുടച്ചുവിട്ടു. 

അസ്ത്രങ്ങളെയെടുക്കുമ്പഠഠം ദ്രോണൻ ക്രോധമിയ ന്നവന് 

യൃധിഷ്യിരവധത്തിന്നായ് വാട്ട ബ്രഹ് മാസ്്ര.പ്പെഴേ. 

കടുംകൂരിരുളില്ച്ചെററുമ റ യാതായ്:തൊന്്മേ 

സര്വ്വഭൂതങ്ങളും പഠരം തൂസിച്ചിതു ധരാപത! 

ബ്രഹ്മാസ്സ്രമുയരെക്കണ്ട കുന്തീപുത്രന് യുധവൂിരന് 

ബ്രഹ"മാസ്സ്രം കൊണ്ടാ മഹാസ്റ്രം തടുത്തു മന്നവേശ്വര! 

പരം പുകഴത്തിനാര്ര സേനാമുഖ്യരാ നരമുഖൃരെ 

സര്വ്വയുദ്ധപ്പഠിപ്പുള്ള വില്ലാളി ദ്രോണപാര്ത്ഥരെ. 

പിന്നെക്കാനത്തേയനേ വിട്ടാ ദ്രോണൻ ദ്രപദസേനയെ 

ക്രോധത്താല്ക്കണ്ണുരുട്ടി ക്കൊണ്ടും വിട്ട മുടിക്കയായ”. 

ദ്രോണൻ കൊല്ലുന്ന പാഞ്ചാലര് പേടിച്ചോടിടി നാരുടന് 

ഭീമനും സുമഹാത്മാവാം പാര്ത്ഥനും കണ്ട നില്ലവേ. 

ഉടന് തിരിച്ചിതു കിര: ദിയയമാബ ഭി ചസേനനും 

പെരുകും രഥജാലത്താലസ്റ്സറൈനൃയത്തെത്തുണച്ചഹോ! 

വലത്തു ഭാഗം ബീഭത്സുവിടംഭാഗത്തു ഭീമനും 

ഭാരദ്വാജനെ വര്ഷിച്ചു പെരുത്ത ശരവൃഷ്ടിയാല്. 

കേകയന്മാര് സ്ൃയഞ്ജയദ്ദമൂക്കില് പാഞ്ചാലവീരരും 

പിന്തുടര്ന്നു മഹാരാജ, മത്സ്ൃയസാത്വതവീരരും. 

ഉടന് കിരീടിയടരില് മുടിക്കും ഭാരതപ്പട 

ഉടഞ്ഞു വീണ്ടുമിരുളം പെടും നിദ്രയയമാരന്നഹോ! 

സ്വയം ചെന്ന തടഞ്ഞിട്ടും ദ്രോണനും നിന്െറ പുത്രനും 

സിറുത്താന് പററിയില്ല പ്പോഠം പടയാളികളേ നൃപ! 
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158. കൃപകണ്ണവാകൃം 

രാത്രിയുദ്ധം (തുടര്ച്ച). തങ്ങാാക്കു നേരിട്ട പരാജയത്തെപ്പററി ദുര്യോധ 
നന് കര്ണ്ണനോട് സങ്കടം പറയുന്നു. താന് ഒററ പാണ്ഡവന്മാരെ ജയിച്ചു” 

അര്ജ്ജുനനെ വധിക്കുന്നു ണ്ടെന്നു” കര്ണ്ണന് വീരവാദം മുഴക്കുന്ന. ഇതു കേട്ട 

൭൨൯ കര്ണ്ണനെ കളിയാക്കുകയും , ഘോഷയാത്രാവസരത്തില് കാട്ടില് വെ 

ക്കും പിന്നീട വിരാടനഗരത്തില്വെച്ചും അര്ജ്ജുനന് കാണിച്ച പരാക്രമം 

എടുത്തുകാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദുര്യോധനം ൯൨ വിജയത്തിനു വേണ്ടി താന് 
യഥാശക്തി ശ്രമിക്കുമെന്നും ഇന്ദ്രന് തന്ന വേല് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും അര്ജ്ജു 

നനെ വധിക്കുമെന്നും കര്ണ്ണന് വീണ്ടം പറയുന്നു. കൂട്ടത്തില് കൃപനെ അ 

ല്ലം അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പാണ്ഡവന്മാരുടെ പെരുംപട കേറുന്ന കണ്ടുട൯ 

അസഹ്യമെന്നോര്ത്തു പൊല്ലീ കര്ണ്ണനോടു സുയോധനന്. 1 

മിത്രവത്സല, മിത്രങ്ങഠംക്കിതാ വേണ്ടുന്ന കാലമായ് 
പോരില് പാലിക്കെടോ കര്ണ്ണ, സര്വ്വയോധരഥീന്ദ്രരെ. 3 

പാഞ്ചാലരും കേകയരും മത്സ്യരും പാണ്ഡ്യവീരരും 

ചീററും പാമ്പി യുട്ടുചൊടിച്ചേററു ചുററമെതിര്ക്കടവ., 3 

ഹര്ഷം പൂണ്ടിവരാര്ക്കുന്നൂ ഹിതകാംക്ഷികഠം പാണ്ഡവര് 

ശക്രോപമന്മാര് വളരെപ്പാഞ്ചാലരഥിവീരരും. 4, 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

പാര്ത്ഥനെക്കാക്കു വാനിന്ദ്രന്തന്നെ വണെന്നിരിക്കിലും 
അവനേയും മടക്കീട്ട ഞാന് കൊല്ലും പാണ്ഡുപുത്രനെ. ടി 
സത്യം നിന്നോടേററു ചൊന്നേനാശ്വസിക്കുക ഭാരത! 
കൊല്ലുവന് പാണ്ഡവന്മാരെക്കൂടും പാഞ്ചാലരേയുയമേ. 6 
സ്കന്ദനിന്ദ്രന്നെന്നപോലെയങ്ങ്ക്കു ജയമേകുവന് 
ഈസ്സുംഗരത്തിങ്കലങ്ങയ്ക്കിഷും ചെയ്യേണ്ടതാണു ഞാന്. 7 
എല്ലാപ്പഠര്ത്ഥരിലും വെച്ചു ബലവത്തരനര്ജ്ജൂനന് 
അമോഘമിന്ദ്രന് തന്നോരാ വേലവന്നേര്ക്കു ചാട്ടവന്. 0 
ആ വില്ലാഭ്ി മരിച്ചാല്ത്തല്ബ“ഭ്രാതാക്കന്മാര്കഠം മാനദ! 

നിന് പാട്ട് ലായ വരും, പക്ഷേ വീണ്ടം കാടേറിയെന്നുമാം, $ 
കൌരവ്യ, ഞാനിരിക്കുമ്പോഠം വിഷാദിക്കായ്ക ലേശവും 
ഞാന് ജയ ,പ്പേനൊത്തുകൂടമെല്പാപ്പാണ്ഡവരേയുമേ. 10 
പാഞ്ചാലകേകയരെയുമെത്തും വൃഷ്ണികളേയുമേ 

അവ്പെയ്കു ംംണ്ടിച്ചിട്ടിട്ടീബഭൂമിയങ്ങയ്ത്ൂ നല്കുവന് .. 31. 

സഞ്ജയ പറഞ്ഞു 

എന്നുരഷ്കണ്കം കര്ണ്ണുനോടു ചൊല്ലീ ശാരദ്വതന് കൃപ൯ 

സ്മിതം പൂണ്ട മഹഠബാഹു സുതപുത്രനൊടിങ്ങനേ; ചം 
*' നന്ന നന്നല്പയോ കര്ഞ്ജൂ, കുരുനാഥന് സനാഥനായ് 



498 ഘടോല്ക്കുചവധപര്വ്വം 

രാധേയ, നാഥനാം നിന്നാര൯ ലാക്കാത്ഡ്ഡാധിക്കുമെങ്കിലോ!. 

കര്ണ്ണം കാരവന് ചാരത്തേറെ രേനിയ്യ.: പ്പു നീ 

കാണ്മീല നിന് വിക്രമവും ഫലമെന്നതുമേതുമേ. 14 

കണ്ടിരിപ്പു പലകുറി നീ പാണ്ഡവരൊടേററതും 

അതി ലൊക്കപ്പംണ്ഡവന്മാര് നിന്നെത്തോല്ലിച്ചു സുതജ! 19 

ധാര്ത്തരാഷ് ടനെ മുന്പങ്ങു ഗന്ധര്വ്വ ന്മാര് ഹരിച്ചനായം 

പടയാളികഠം പോരിടട മുന്പോടിീലല്ലിീ നീയൊരാഠം? 1.6 

വിരാടപുരിയില്ച്ചേര്ന്ന കാരവന്മാരെയൊക്കയും 

വെന്നില്ലേ ഫല്ഗുനന് കര്ണ്ണ. തമ്പിമാരൊത്ത നിന്നെയും? 17 

ഒററപ”ഫല്ഗുനനെപ്പേോരില് വെല്വഠനോളല്ല നീയെടോ 

കണ്ണനൊക്കും പാണ്ഡവരെയൊക്കു ൨െല്വാന് നിനഷയ്ക്കുയോ? 
മിണ്ടാതെ പൊരുതു കര്ണ്ണ, മേനി ഘേഡിപ്പു സുതജ! 

മിണ്ടാതെ വിക്രരിക്കുന്നതല്ലേോ സല്പ്പുരുഷവ്രതം. 19 
നീരില്പാത്തശ്ശരല്ക്കാറുപോലിരമ്പീട്ട സൂതജ! 
നീ നിഷ്ഫലന്തന്നെ കര്ണ്ണ, രാജാവിങ്ങറിവിലതും. 20 
രധധേയ, പാര്ത്ഥനെക്കാണും വരെ ഗര്ജജിച്ചുിട്ടന്നു നീ 

അടുത്തു പാര്ത്ഥനെക്കണ്ടാല്ത്തീരും നിന്നുടെ ഗര്ജ്ജിതം. 21 

ആപ്പാര്ത്ഥബാണമേല്ലാഞ്ഞിട്ടല്പോ ഗര്ജ്ജിച്ചിടുന്നു നീ 
പാര്ത്ഥബാണങ്ങളേററീ ടി ല്ത്തീരും നിന്നുടെ ഗര്ജ്ജിതം. 22 
കൈയാല് ക്ഷത്രിയര് ശുൂരന്മാര്, വാക്കാല് ശുരരിളാസുരര്ഃ, 
വില്ലാലാപ ഫല്ഗുനന് ശൂരന്, കര്ണ്ണന് ശൂരൻ മനോരഥാല്. 
ര്രൂന്നും തുഷ്ടി ചേര്ത്തോരാപ്പാര്ത്ഥനോടാരെതിര്ത്തിടും?" 
എന്നു ശാരദ്വതന് ചൊല്ലിച്ചെൊടിപ്പിച്ചോരു നേരമേ 24 

പോരാളിപ്രവരന് കര്ണ്ണനു കൃപനോടോതിയിങ്ങനെ: 
"  മഴക്കാറുകളെ പ്പോലെ ഗര്ജ്ജിക്കും ശൂരരെപ്പൊഴും 25 

കൊടുക്കും ഫലവും മണ്ണ്ണില് വിതക്കും വിത്തു പോലവേ. 

പോരില്ശശൂരര്ക്കിതില്ക്കുററം കണ്ടീടുന്നതുമില്ല ഞാന് 26 

അതാതു മേനി പചൊല്റീട്ട പോരില്ബ'ഭാരം വഹിപ്പതില്. 

ഏതേതു ഭാരം പുരുഷന് വഹിപ്പ്ാനുള്ളി ലോര്ക്കുമോ, 7 
അതാതില്ദ്ദൈവസാഹായ്യമുണ്ടായീടുമതും ദൃഡ. 

വൃവസായദ്വിതീയന് ഞാന് മനസ്സാല്ബഭാരമേല്പവന് 98 
കൃഷ്ണസാത്വതരോടൊത്ത പാര്ത്ഥരെപ്പോരില് വെന്നുടന് 
ഗരജ്ജിച്ചുകൊള്ളവന് വിപ്ര, ചേതമെന്തു ഭവാനിതില്? 9 
പഴുമതേ ശൂരര് ഗര്ജ്ജാക്കാ ശരല്ക്കാറുകഠം പോലവേ 
രാന്െറ സാമര്ത്ഥ്യമറികില്പ്പിന്നെഗ്ഗര്ജ്ജിപ്പു പണ്ഡിതര്. 90 

ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകൊണ്ട്: കാര്യമെല്പഠം സ്ഥധിച്ചുവെങ്കില്., 3 ഇളാ 
സുരര് ബ്രാഹ്മണര്൪. 9 വ്ൃയവസായദ്വിതീയന്  ഉദ്യമശീലന്. 



കൃപകര്ണ്ണവാകൃം 469 

സന്നദ്ധരായൊത്ത കൃഷ്ണാരജജൂനരെപ്പോരിലിപ്പെൊം ഞാന് 
മനസ്സാല് വെല്ല വാനുന്നീട്ടല്പോ ഗര്ജ്ജിപ്പ ഗൌതമ! 31 

കാണ്കെ ഗര്ജ്ജിതത്തിരെറ ഫലം വിപ്ര, ഗണത്തൊട്ടം 
കഷ്ണസാത്വതരോടൊത്ത പാര്ത്ഥരെപ്പോരില് വെന്നു ഞാന് 32 
നിഷ 'കണ്ടകം പാരിടമീടുര്യോധനനു നല്കുവന് '' 

കൃപപന് പറഞ്ഞു 

മനോരഥപ്രലാപം ഞാന് കോംക്കില്പാ നിന്െറ സൂതജ! 
ആക്ഷേപിക്കുന്നു നീ കൃഷ്ണന്മാരെദ്ധര്മ്മജനേയുയമേ. 33 

അവന്നാണ ജയം കര്ണ്ണ. യ്മൂദ്ധകോവിദരെങ്ങുവാന് 

ദേവഗന്ധര്വ്വയക്ഷര്ക്കും മര്ത്ത്യാഹിവിഹഗര്ക്കുമേ 34, 

ദൈത്യന്മാര്ക്കുമജേയന്മാര് തൂണപ്പ കൃഷ്ണപറണ്ഡവര്. 

ബ്രഹ്മണ്യന് സത്യവാന് ദാന്തന് പിതൃദൈവതപൂജകന് 35 
സത്ൃധര്മ്മപരന് പിന്നെ വിശേഷിച്ചസസൂുവിത്തമന് 
കൃതജ്ഞന് ധൃതി മാനല്ലോ ധര്മ്മപുത്രന് യൃധിഷ്ഠിരന്. 36 

ഇവന്െറയനുജന്മാരും ശക്തന്മാരസ്രുശാലികം 
ഗുരുവ്യത്തിയെഴും പ്രാജ്ഞര് ധര്മ്മനിത്യര് പുകഴ?ന്നവര്. 87 
ചാര്ച്ചക്കാരും ശക്രവീര്യര് കൂറേറും പടയാളി കഠം 
ധൃഷ്ടദയമ“നന്താന് ശിഖണ്ഡി ദാര്മ്മുഖീ ജനമേജയൻ 98 

ചന്ദ്രസേനന് മദ്രസേനന് കീര്ത്തി വര്മ്മന് |ധുവന് ധരന് 
വസചന്ദ്രന് ദാമചന്ദ്രന് സി ംഹചന്ദ്രന് സുതേജനന് | 

ദൂപദാത്മജരവ്ൃവണ്ണമസ്തജ്ഞന് ദ്രപദേന്ദ്രനും 

മത്സ്യരാജന് തമ്പിമാരൊത്തവര്ക്കോ തൂണ നില്പവന്. 40 

ഗജാനീകന് ശ്രുതാനീകന് വീരഭദ്രന് സുദര്ശനന് 
ശ്രുതദ്ധവജന് ബലാനീകന് ജയാനീ കന് ജയപ്രിയന് 41. 
വിജയന് ലബ ധലക്ഷന്താ൯ ജയാശ്വന് രഥവാഹനന് 
ചന്ദ്രോദയന് കാമരഥന് വിരാടാനുജര് നല്ലവര് 2 

യമന്മാര് ദ്രാപദേയന്മാര് ഘടോല്ക്കചനിശാടനും 

ഏവരക്കായ പ്പൊരുതുന്നോരാണവര്ക്കുണ്ടായ്വരാ ക്ഷയം;43 
ഇവരും മററു പലരും പാണ്ഡവന്്ററ ഗണുങ്ങളാം. 

ദേവാസുരനരന്മാരോടൊക്കുമീ ലോകമൊക്കയും 44 

യക്ഷരക്ഷോഗണഫണിഗജഭതകലാകലം 

അസ്ത്രവീരൃത്തിനാല്ബ ഭി മാര്ജജൂനര് നിശ്ശേഷമാക്കുമേ. 35 
ഘോരനോട്ടം കൊണ്ട ഭൂമി ചുട്ടെരിക്കും യുധിഷ്ഠിരന് 
അപ്ര റമയബ്ബലന്൯ കൃഷ്ണനേവര്ക്കോ തൂണ നില്പതും, 46 

അവരെപ്പോരില് നീ കര്ണ്ണ, വെല്വാനുന്നുന്നതെങ്ങനെ? 
പെരുത്തപനയം സൂതപുത്ര, നിത്യം നിനക്കിതാം ട്. 
ശാരി യോടായ് പൊരുതുവാനല്ലോ നീയുദ്യമിപ്പതും. 
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സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നോതിക്കേട്ടു രാധേയന് ചിരിച്ചുംകൊണ്ടു ഭാരത! 

ശാരദ്വതന് ഗുരു കൃപന് തന്നോടായ്ക്കര്ണ്ണനോതി നാന്: 48 

* “ബ്രഹ“മന്, പാണ്ഡവരെപ്പററിബ “ഭവാന് ചൊന്നതു സത്യൃ 

ഇവയ്യം മററു പലതും പാണ്ഡവരക്കു ഗുണങ്ങളാം. [മാം 

അജേയരടരില്പ്പാര്ത്ഥരിന്ദ്രാദിവിബുധരക്കുമേ 

ദൈത്ൃഗന്ധര്വ്വയക്ഷാഹിപിശാചാശരര്കഠംക്കുമേ. ൭0 

എന്നാലും പാഠത്ഥരേ വെല്വേനിന്ദ്രന് തന്നോരു വേലിനാല് 

അമോഘമാം വേലെനിക്കണ്ടി രിന്ദ്രന് തന്നതായ ദ്വിജ! 9൪ 

ഇതുകൊണ്ടടരില്ക്കൊല്ലുന്നുണ്ട ഞാ൯ സപ്ൃസാചിയെ. 

പാണ്ഡവന് ചാകിലോ കൃഷ്ണന് ഭ്രാതാക്കന്മാര് സഗര്ഭ്യരും 642 

പാര്ത്ഥനില്ലാതെ പാര്ത്തട്ടി ങ്ങേല്ലാനാവില്ലൊരിക്കലും. 

അവരൊക്കെ നശിച്ചാലിക്കടലോടഭൊത്ത പാര്ത്തടം ൭3 

യത്നമെന്യേ കൌാരവേന്ദ്രവശത്താമയി ഗൌതമ! 

സുനീതിയാല് കാര്യമൊക്ക്സാധിക്കും ശങ്കയില്ലിതില് 54 

ഇക്കാര്യം കണ്ടറി ഞ്ഞീ ഞാന് ഗര്ജ്ജിച്ചിടുന്നു ഗൌതമ! 

അഞ്ങുന്നോ കിഴവന് വീപ്രന് പോരില് പ്രജ്ഞ പെടാത്തവന് 

പാര്ത്ഥരില് സ്നേഹമുള്ളോനാണതേ നിന്ദിച്ചതെന്നെ നീ. 

ഇനിയിങ്ങനെ നീയെന്െറയപ്രിയം ചൊല്ലിയാല് ദ്വിജ! 56 

ഉടന് വാളരി നിന് നാവു ദുര്മ്മതേ, ഞാനരിഞ്ഞിടും. 

വിപ്ര, പാണ്ഡവരെപ്പോരില് പുകഴ്ത്താൻ മുതിരുന്നു നീ 577 

കാരവേയഭടര്ക്കൊക്കപ്പേടിയാംപടി ദുര്മ്മതേ! 

ഇതില് ഞാന് ചൊല്ലിടും വാക്കു ശരിയായ ക്കേഠംക്ക ഗൌതമ! 

ദുര്യോധനന് ദ്രോണര പിന്നെസ്സാബലന് ദുര്മ്മുഖന് ജയന് 

ദുശ്ശാസനന് മദ്രേരാജന് വൃഷസേനന് ഭവാനുമേ 59 

സോമദത്തൻ ഭൂരിവിവിംശത" ദ്രണിയുമങ്ങനേ 

സന്നദ്ധരിങ്ങു നില്ലുന്നുണ്ടെല്പാം യുദ്ധവി ശാരദര്. 60 

വെല്പമാരിവരെപ്പോരി ല്ശുത്രു ശക്രാഭനാകിലും? 

ശൂരരത്രേ കൃതാസ്രരന്മാര് ശക്തര് വാനു കൊതിപ്പവര് 61 

ധര്മ്മജ്ഞര് യുദ്ധദക്ഷന്മാര് കൊല്ലും വാനവരേയുയമേ. 

ഇവര് നില്ലുണ്ട യുദ്ധത്തില് പാണ്ഡവദ്ധവംസനാര്ത്ഥികഴം 64 

ജയാര്ത്ഥിയാം കരവന്നുവേണ്ടിസ്സ്റന്നദ്ധരായവര്. 

ശക്തന്മാര്ക്കും ബലം ദൈവായത്തമെന്നോര്ത്തിടുന്നു ഞാന് 63 

വീ ണുവല്ലോ ശരശതമേററു ഭീഷ്മന് മഹാഭജന്. 

വികര്ണ്ണനാച്ചിത്രസേന൯ ബാല്ഹീ കന്താന് ജയദ്രഥന് 64 

ഭൂരിശ്രവാവു ജയ നാജജലസന്ധന് സുദക്ഷിണ൯ന് 

രഥി ശ്രേഷ്ഠന് ശല്യനുമാ വീര്യവാൻ ഭഗദത്തനും. ി 
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ഇവരും മററു പലരും ദേവകഠാക്കുമജയുരാം 
ചത്തു പോരില്ശശൂരര് പാണ്ഡുപുത്രരെക്കാഠം ബലോത്തരര. 

ദൈവയോഗമിതെന്നല്പാതെ ന്തോര്പ്പു പുരുഷ:ധമ! 

വാഴാത്തുന്നില്ലേ നിത്ൃയവുമീ ദുര്യേ ധനരിപുക്കളെ. 67 

നൂറുമായിരവും ശ്രരരവര്ക്കും ചത്തതില്ലയോ? 
മുററം ക്ഷയിപ്പു സൈന്യങ്ങഠം കുരുപാണ്ഡവര്കഠാക്കിഹ. 68 

കാണുന്നില്ലാ പാണ്ഡവരില് പ്രഭാവമിതി ലൊന്നുമേ 

ബലിഷ്ഠരവരെന്നെന്നും കാണൂ നീ നരഗധമ! 69 

ശക്തിയാലവരോടേററു പൊരുതാനുദ്യമിപ്പു ഞാൻ 

ദുര്യോധനഹിതത്തിന്നായ” ജയം ദൈവത്തില് നില്പതാം.' 70 

159. ദുര്യോധനവാക്യം 

രാത്രിയൃദ്ധം (തുടര്ച്ച). അമ്മാവനെ അധിക്ഷേപിച്ചതു കേട്ട ക്രുദ്ധനായ 

അശ്വത്ഥാമാവു൦ കര്ണ്ണനെ കൊല്പാനൊരു മപെടുന്നു. ദുര്യോധനന് മൂന്നുപേരെ 

യ്യം നല്ലവാക്കു പറഞ്ഞു സമാധാനപ്പെടുത്തുന്നു പാണ്ഡവസേന കര്ണ്ണനോ 

ടെതിരീടുന്നു. അര്ജ്ജുനന് കര്ണ്ണന്െറ കുതിരകളെയും തേരാളികള്ളെയും കൌ 
ല്ലുന്നു. കര്ണ്ണന് കൃപന്െറ തേരില്ച്ചാടിക്കേറി രക്ഷപ്പെടുന്നു. ദുര്യോധനന് 

അശ്വത്ഥാമാവി നോട തനെറ ദു:സ്ഥിതിയെപ്പററി സങ്കടം ബോധിപ്പിക്ക 
യും പാഞ്ചാലന്മാരെ സംഹരിക്കാന് അഭൃര്ത്ഥിക്കുകയും ചെയുന്നു . 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അമ്മട്ടമ്മാമനെക്കര്ണ്ണന് നിന്ദിച്ചെന്നതു കണ്ടടന് 
ഉരക്കില് വാളൂമുയര്ത്തിപ്പാഞ്ഞണഞ്ഞു ദ്രോണനന്ദനന് . 

പരം ചൊടിച്ചു മത്തേഭം സിംഹതത്താടെന്ന൨ ണ്ണമേ 

ദ്രരണി കര്ണ്ണനൊടേററാനാകുരുരാജാവു കാണകവേ. ക് 

അശ്വത്ഥാമാവ) പറഞ്ഞു 

ശൂരനമ്മാധ നെപ്പ്ാരത്ഥന്നള്ള നന്മകഠം ചെല്പവേ 

നരാധമ, സുദുരബ്ബൃദ്ധേ, ദ്വേഷത്താല്ദ്ധിക്കരിക്കയോ? 3 

ശാരൃത്താല് മേനിചൊല്ലും നീ വില്പാളികലവിരനെ 

ഗര്വ്വു കൊണ്ടു ഗണിക്കുന്നില്പല്ലയോ പോരിലേതുമേ. 4 

നി൯ വീ ര്ൃമെങ്ങസ്തമെങ്ങ പോരില് നിന്നെ മടക്കിയും 
ഗാണ്ഡീവി നീ കണ്ടനില്ലെക്കൊന്നില്ലേ സിന്ധുരാജനെ? 5 
സാക്ഷാല് മഹാദേവനോട്ട മുന്നം പൊര്ത വീരനെ 

മനോരഥാല്പ്പേോരില് വെല്വാന് സൂതാധമ, കൊതിപ്പൂ നീ. 
കൃഷ്ണ്നോടൊത്തൊരാസ്സറര്വ്വശസ്രടൃത്തമമുഖ്യനെ 
ഇന്ദ്രാദി ദേവാസുരര്ക്കും ജയി ക്കാനെളതായ വരാ. റ് 
ലോകൈകവാീരനജിതന് ജിഡ ണവെസ്സ്ൂുത, സംയുഗേ 

പിന്നെജ്ജയിപ്പാന് നീയാമോ പരമീ മൂപരെത്ത൨ ൯; ഃ 



462, ഘടോല്ക്കചവധപര്വുവം 

കര്ണ്ണ. കാണ്ക സുദദര്ബുദ്ധേ, നില്പി പ്പ്ോഠം നീ നരാധമ! 

ദര്മ്മംന, നിറ തല ഞാന് രെയ്യില്നിന്നുദ്ധരിക്കുവന്., 9 

സഞ്ജയന പറഞ്ഞു 

ഈ; ക്കാടടുക്കുമവനെത്താനേ ദുര്യോധനന് നൃപന് 
തടുത്തുകൊണ്ടാന് തേജസ്വി നരാഗ്ര്യന് കൃപനേയയമേ. 10 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

ഈശ'ശൂരന് സമരശ്ളാഘി ദുഷ്ൂബയദ്ധി ദ്വിജാധമന് 
എന് വീര്യത്തിലണഞ്ഞോട്ടേ വിടുകീ ദ്വിജമുഖ്യനെ. 131 

അശ്വത്ഥാമാവയ പറഞ്ഞു 

നാം ക്ഷമിപ്പ നിന്െറ കുററം സൂതപുത്ര, സുദര്മ്മതേ! 
നിന്െറയിത്തള്ള ലൊക്കേയയമര്ജജൂനന് തീര്ത്തുകൊള്ളമേ. 12 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

പ്രസാദിക്കൂ ദ്രോണപുത്ര, ക്ഷമിച്ചീടക മാനദ! 
സൂതപുത്രന്റെറ മേല്ക്കോപിച്ചീടായ“കങ്ങനഘാശയ! 13 
അങ്ങു കര്ണ്ണന് കൃപന് ദ്രോണൻ ശല്യന് ഗാന്ധാരനായകന് 
ഈ നിങ്ങഠാക്കുണ്ട വന്കാര്യം പ്രസാദിക്കൂ ദ്വിജോത്തമ! 14. 
ഇതാ പാണ്ഡവരെല്പാരും രാധേയനോടെതിര്ക്കുവാ൯ 
ചുററും വിളിച്ചെതിര്ത്തെത്തുന്അണ്ടല്ലോ ബ്രാഹ“മണോത്തമ। 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

നൃപന് പ്രസാദിപ്പിക്കുമ്പോടം ദ്രോണപുത്രന് മഹാശയന് 
പ്രസാദിച്ചു മഹാരാജ, ക്രോധവേഗമിയന്നവന്. 16 
അപ്പ്യോഠം മഹാമനസ്സ്റാകും കൃപാചാരൃനുമോതിനാന് 
സരമൃസ്വഭാവാല് നൃപതേ, ക്ഷിപ്രം മാദവമാര്ന്നവന്, 17 

കൃപ്പന് പറഞ്ഞു 
നാം ക്ഷമിപ്പ നിന്െറ കുററം സൂതപുത്ര, സദര്മ്മതേ! 

നിന്െറയീത്തള്ളലൊക്കേയുമര്ജ”ജൂനന് തീര്ത്തുകൊള്ളമേ. 18 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അപ്പൊഴേക്കും പുകഴിന പാണ്ഡുപാഞ്ചാലര് മന്നവ! 
ഒന്നിച്ചടുത്തി തവി ടെത്തര്ജ്ജിച്ചും കൊണ്ടസംഖ്യമേ. 19 
രഥിമുഖ്യന് കര്ണ്ണനും വി൯വില്ലയ രത്തീട്ട വീരൃയവാന് 
ഇന്ദ്രന് വാനോരൊടാംപോലെ കുരുമുഖ്യരൊടൊത്തവന്. 0 
എതിര്ത്തു നിന തേജസ്വി തന്െറ കൈഷുക്കിയന്നവന് 
പി ന്നെയുണ്ടായി കര്ണ്ണന്നു പാണ്ഡവന്മാരൊടാഹവം. 21 

സിംഹനാദമിയന്നേററം ഭീഷണം ധരണീപതേ! 

പരം പുകഴന്ന പാഞ്ചാലപാണ്ഡവന്മാര്കഠം പാര്ത്ഥിവ! 22 

മഹാളജന് കര്ണ്ണുനെക്കണ്ടച്ചത്തി ലലറീടിനാര്: 
" “ഇതാ കര്ണ്ണന് കര്ണ്ണനെങ്ങു പോരില് നിള്ലെട കര്ണ്ണം, നീ 
ദരാത്മാവേ, ഞങ്ങളോട പൊരുതു പരുഷാധമ!"' 

കണ്ണുനെക്കണ്ടന്യവീരര് കോപരക്താക്ഷരോതിനാര്: 4 



ദര്യോധനവാകൃം 463 

* “ കൊല്പേണമീയല്പബുദ്ധി ഗര്വ്വേറും സൂതപുത്രനെ 
മന്നോരെല്പാം ചേര്ന്നിവനെ വെച്ചിട്ടി ല്ലൊരു കാര്യവും. 25 

പാര്ത്ഥര്ക്കതൃന്തവിദ്വേഷിയെപ്പെഴും പാപപുരുഷന് 

ദുര്യോധനമതം നോക്കുധി വന്മൂലമനര്ത്ഥമാം. 26 

ഇവനെക്കൊല്വി ' ” നെന്നോതി ക്ഷത്രിയന്മാരടുത്തുതേ 

പെരുത്ത ശരവര്ഷത്താല് മുടി ക്കൊണ്ടു മഹാരഥര് 7 

സൂതപുത്രവധത്തിന്നായ് പാണ്ഡവന് ചൊല്ലി വിട്ടവര്. 

ബലം കൂടം പാണ്ഡവരെയൊക്കയും പാര്ത്തു കണ്ടതില് ൧൫ 
നടുങ്ങീലാ സൂതപുത്രന് പേടിച്ചി ലൊരു ലേശവും. 
പ്രളയ പ്രായമ  ശ്ചര്യമോപ്പടക്കല് കണ്ടുടന് 29 

നിന് പുത്രപ്രിയ കൃത്തായോന് പേഠരില്ത്തോല്മ പെടാത്ത 
ഏററവും ബാണജാലത്താന് ക്ഷി പ്രകാരി മഹാബലന് [വന് 
തടുത്തുകെൊണ്ടാനാസ്റ്സേന്യം ചുററുമേ ഭരതര്ഷഭ! 
അപ്പൊഴേ ശരവര്ഷത്താലാപ്പഠണ്ഡപര് തടുത്തുതേ 31 

വില്ലുലച്ചും കൊണ്ടവരോ നൂറുമറയിരവും ശരി 

കര്ണ്ണ്നായ്യ്യൊരുതീ മുന്നമിന്ദ്രനായ“ദ്ദൈതൃര് പോലവേ. 52 
പാര്ത്ഥിവന്മാര് വിടും ബാണവര്ഷത്തെക്കര്ണ്ണനപ്പൊഴേ 

പെരുത്ത ശരവര്ഷത്താല്ത്തടുത്തൂു ബലി ചുററുമേ. 33 

ചെയ്തതിന്നെതിര്ചെയ” വോര്ക്കു യുദ്ധം മുത്തിതവര്ക്കഹോ! 

ദേവാസുരപ്പോരിലിന്ദ്രന്നസുരന്മാരൊടാമ്പടി. 34 

അതിലല്ഭതമായക്കണ്ടേന് സുതപുത്രന്്റ ല:ഘവം 

മാറാര് പോരില്ലിണഞ്ഞേററിട്ടിവനോടെത്തിടാഞ്ഞതില്. 

മന്നോര തൂകുന്നാശ്ശരാഘം തടുത്തിട്ടാ മഹാരഥന് 

നുകമാീഷത്തണ്ടു കുട തേരശ്വങ്ങളി ലെങ്ങുമേ 39 

തന് പേരെഴും ഘോരബാണം വിട്ടൂ രാധേയനേററവും, 

കര്ണ്ണപീഡിതരായ്ക്മി ന്നെച്ചിന്നി മന്നവരൊന്നുടന് 837 

മഞ്ഞേററ പയ്ത്ുളെപ്പോലെയങ്ങു മിങ്ങുമുഴന്നുപോയ. 

വധിക്കപ്പെടുമശ്വങ്ങളാന തേരിവയപ്പ്യൊഴേ 38 

കാണുമാറായങ്ങുമിങ്ങും കര്ണ്ണപീഡി തര് കൂട്ടമായ”. 
താഴേ തലകളം വീട ചുററുമേ കൈകളം നൃപ! 9 

ഒഴിയാശ”ശൂരര് വകയായ്ക്ച്ചിന്നീ മന്നിടമെറക്കയും. 

ചത്തോ ചാവുന്നോരുമായിച്ചുററും വിണു പിടച്ചഹോ! 40 

ശോഭിച്ചു പോര്ക്കളം ഭൂപ, വൈവ സ്വതപുരോപമം. 

കര്ണ്ണന് വിക്രമം കണ്ടു ദുര്യോധനന്ടന് നൃപ! ക 

ദ്രോണപുതന്െറയരികില്ച്ചെന്നിട്ടിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാന്:: 

* “ മററും രന്നോരെറടേല്ലമ്മാറിതാ കണുന്നു കര്ണ്ണനെ; ടിയു 

കണ്ക കര്ണ്ണന്െറയമ്പവേററു പട പാഞ്ഞോടിടുന്നതും 



364. ഘ ദോല്ക്കചവധപര്വും 

സുബ്ര ഹ“മണ്യനിളക്കീടും ദൈതൃപ്പട കണക്കിനെ. 43 
ധീമാ നാം കര്ണ്ണ്ൂനീ സ്റ്സൈന്യം പോരില് വെന്നതു കണ്ടുടന് 
സൂതപുത്ൂവധം കാംക്ഷിച്ചിതാ ചെല്ലുന്നു ഫല്ഗുറ൯. 44 

നാം കണ്ടുനില്ലവേ മഹാരഥനാം സൂതപുത്രനെ 
അടരില് പാണ്ഡവന് കൊല്ലാപ്പടി നീതി നടത്തണം" 1: 

പരം ദ്രണി കൃപന് ശലൃന് പെരുംതേരാളി ഭോജനം 
സൂതപുത്രന്െറ രക്ഷ്ത്തുഠയ്മാര്ത്ഥനോടേററിതപ്പ്പൊടഴ. 46 

ദൈതൃപ്പുടയി ലിന്ദ്രന്ട്ടെത്തും പാര്ത്ഥനെ നോക്കിയും 

ബീഭത്സുവും നരപതേ, പാഞ്ചാലന്മാരൊടൊത്തവന് 
വൃത്രനോടിന്ദ്രനാം മട്ടില് കര്ണ്ണനോടേറെറതിര്ത്തുതേ, 47 

ധടൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

കാലാന്തകയമപ്രംയനായിക്കോപിച്ച പാര്ത്ഥനെ 
കണ്ട വൈകര്ത്തനന് കര്ണ്ണന് സൂത, ചെയ്തതുമെന്തുവാന്? 48 

നിത്യവും പാരത്ഥനോടായി സ്പൂര്ദ്ധിപ്പോരാ മഹാരഥന് 
സുദക്ഷിണന് ഫല്ഗുനനെ വെല്വാനും കരുതുന്നതാം. 49 

നിത്ൃമതൃന്തവി ദ്വേഷിയവനെത്തുമ്പൊളായവന് 

കര്ണ്ണ൯ വൈകര്ത്തനന് സൂത, പിന്നെച്ചെയ്തതുമെന്തുവാന്? 50 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വരും പാണ്ഡവനെക്കണ്ടിട്ടംനദയാടാന പോലവേ 
സം ഭ്രമിക്കാതുടന് കര്ണ്ണന് പാര്ത്ഥനോടെതിര് ചെന്നുതേ, 51 
വന്നെത്തുമവനെപ്പാര്ത്ഥന് സ്വര്ണ്ണുപുംഖശരങ്ങളാല് 
മുടിനാ൯ കര്ണ്ണനുമുടന് മൂടിയമ്പെയ്ക്കു പാര്ത്ഥനെ. 52 
കര്ണ്ണനെശ്ശൂരജാലത്താല്ത്തിണ്ണുമേ മൂടി പാണ്ഡവന് 
പരം കര്ണ്ണനു ചൊടിച്ചിട്ടു ശരം മൂന്നെയ്ക്കി തപ്പെഠഴേ. ൭3 
അവന്െറ ലാഘപ്പം കണ്ടു പൊറുത്തീലാ മഹാരഥന് 

ചാണഷ്ക്കിട്ടേററവും മൂര്ച്ഛയുള്ളമ്പുകളെയങ്ങുടന് ൭4. 
മുപ്പതെയ തരൂ സൂതപുത്ര൯ന്തന്െറമേല് ശത്രുതാപന൯, 
സംരംഭത്തോടെയ്കുകൊണ്ടാനൊരമ്പിവനെ വീര്യവാൻ 05 
ചിരിച്ചും കൊണ്ടു നാരാചമിടംകൈയിന് തലത്തിലായ'. 

ഈക്കിലെയ ത്തേററവന് കൈയില്നിന്നു വില്ല പതിച്ചുപോ 

നി മേഷാര്ദ്ധം കൊണ്ട വീണ്ടും വില്ലെടുത്തു മഹാബലന് യ”; 

ബാണദഘത്താല്ക്കൈപ്പഴക്കമുള്ള വന് മൂടി പാര്ത്ഥനെ. 17 
സൂതജന് വിട്ടൊരു ശരവര്ഷത്തെത്തത്ര ഭാരത । 
ഉടച്ചൂ ശരവര്ഷത്താല് ചിരിച്ചുംകൊണ്ടു ഫല്ഗുനന്. 68 

അവര തമ്മിലെതിര്ത്തേററു മൂടിക്കൊണ്ടിതു ചുററുമേ 
വില്പാളി കഠം ശരാഘത്താല്ച്ചെയ്തതി ന്നെതിര്ചെയവവര്. 59 
അമ മാരല്ഭൃതമായ ത്തീ ൪൬ആ കര്ണ്ണപാണ്ഡവസംഗരം 

29 



ദുര്യോധനവാകൃളം 465 

പിടിമൂലമെതിര്ത്തേററ കാട്ടാനപ്പേോോര് കണക്കിനെ. 60 
കര്ണ്ണന്െറ വിക്രമം പാര്ത്തു പഠര്ത്ഥ൯ വില്ലാളിയപ്പ്പൊഴേ 

മുറിച്ചിതു പിടിപ്പാട്ടിലവ൯ന്തന് വില്ല സത്വരം. 61 

നാലശ്വങ്ങളെയയം ഭല്പങ്ങളാല്ക്കൊന്നീടിനാനവന് 
സൂതന്െറ തലയും കൊയ് രൂ മെയ്യില്നി ന്നരിതാപനന്. 62 

ഹതസനുതാശ്വനായ് വില്ല മുറിഞ്ഞോരവനെ ദ്രതം 
നാലമ്പുകൊണ്ടെയ്ക്ുകൊണ്ടാന് കൌരന്തേയന് പാണ്ഡുനന്ദനന്. 63 

അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേര് വിട്ട ചാടീട്ടാശു നരര്ഷഭന് 

കൃപന്െറ തേരില്ച്ചെന്നേറീ ശരപീഡിതനാമവ൯. 64 

കര്ണ്ണനെത്തോല്ലിച്ചുകണ്ടു നിന്നാഠംക്കാർ ഭരതര്ഷഭ! 

ധനഞ്ജയ അരം കൊണ്ടു പാഞ്ഞുപോയ* പത്തു ദിക്കിലും. 65 

അവരോടന്നതായക്കണ്ടു താനേ ദുര്യോധനന് നൃപന് 

തിരീപ്പീച്ചീടി നാനപ്പ്യോയംച്ചെൊല്ലിനാന് പിന്നെയിങ്ങനെ: 66 

““ശുരരേ, നിങ്ങളോടായവിന് നില്ലിന് ക്ഷത്രിയമുഖ്യരേ! 

ഇതാ പാര്ത്ഥവധത്തിന്നു പോരില് ഞാന്തന്നെ ചെല്ലുവന്. 67 

പാഞ്ചാലരോടൊത്ത വന്ന പാര്ത്ഥനെക്കൊല്വതുണ്ടു ഞാന് 

ഇപ്പ്യോഠംഗ്ലാണ്ഡീവ !യോടേററു യുദ്ധം ചെയ്തീടുമെന്നുടേ 69 

പ്രഭയാന്തകനൊക്കുന്ന വിക്രമം പാര്ത്ഥര് കാണുമേ. 
ഇപ്പോോഠം ഞാനെയ്ക്ച വിട്ടീടം ബാണജാലമസംഖ്യമേ 69 

പോരില്ക്കാണും പാര്ത്ഥരിയ്യാമ്പാ ററക്കൂടും കണക്കിനെ. 
ഇപ്പ്യോടം വില്ലാളി ഞാന് തൂകി വിട്ടീടം ബാണവൃഷ്ടിയെ 0 

മഴക്കാര് പെയ്ത മഴപോലെന് ഭടന്മാര്കഠം കാണുമേ. 

പോരില് വെല്വേന് പാര്ത്ഥനെ ഞാന്മൊട്ടുഴി ഞ്ഞശരങ്ങളാല് 

നില്ലുവിന് വീരരേ, പോരില്പ്പ്യോക്കുവിന് പാര്ത്ഥനില് ഭയം. 
എന് വീരൃമിന്നെതിര്ത്തേററാല് സഹിച്ചീടില്പ ഫല്ഗുനന്74 

കരയോടേറെറതിര്ത്തീടും കടലെന്ന കണക്കിനെ. "" 
എന്നോതിച്ചെന്നു രാജാവു പെരുംപടയൊടൊത്തവന് 73 

പാര്ത്ഥന്െറ നേര്ക്കു സംരബ ധന് കോപത്താല് കണ് ചുവന്ന 
ആ മഹാബാഹു പോകുന്ന കണ്ടിട്ട കൃപനപ്പ്പൊഴേ [വന് 

അശ്വത്ഥാമാന്തികം പുക്കു ചൊന്നാനവനൊടിങ്ങനേ; 

* ഇതാ മഹാഭജന് മന്നനമര്ഷി ചൊടി യാണ്ടവന് 75 

ജയ്യാമ്പാററപ്പടി ക്കിച്ചി ക്കുന്നു പര്ത്ഥനൊടാഹവം. 

നാം കണ്ടുനില്ലയവേ പാര്ത്ഥനകൈയാല്് പ്രാണനെയാഹവേ 
നൃപേന്ദ്രന് പോക്കിടുംമുന്പു തടുക്കൂ കുരുറാജനെ. 

പാര്ത്ഥനെയുന്ന ബാണങ്ങാംക്കിരയായത്തീര്ന്നിടടംവരേ 7? 

കാരവ്യന് മന്നവന് പോരില് വീരനിങ്ങനെ നിള്മമേ. 
ഉറയയരിന പാമ്പൊക്കും ഘേദരാര്ജ്ജുനശരങ്ങളാല് 08 



366 ഘടോല്ക്കചവധപര്വ്വം 

മന്നവന് ഭസുമാകുംമുന്പവനെച്ചെന്നു മാറെറടോ. 

യൃക്തമല്ലെന്നു തോന്നുന്നു നമ്മഠം നില്ലുമ്പൊയം മാനദ! 9 

തുണയെന്യേ പോരിനായി മന്നവന് പോയിടുന്നതും. 

ജീ വന് കിട്ടാന് പ്രയാസംതാന് കാരവ്ൃന്നു കിരീടിയായ് 80 

പൊരുമ്പോളിങ്ങു ശാര്ദ്ദൂലമായേററാനയ്ക്കു തുല്യമേ.”” 

അമ്മാവനേവം ചൊന്നോരാ ദ്രണി ശസ്രുധരോത്തമന് ൫81 

ദുര്യോധനന്തന്നൊടേവം സത്വരം ചെന്നു ചൊല്ലിനാൻ: 

“ “ ഗാന്ധാരേ, ഞാനിരിക്കുമ്പോഴം യുദ്ധം ചെയ്തീടവേണ്ട നീ 

നിത്യം നിന്െറ ഹിതം നോക്കുമെന്നെക്കൂട്ടാതെ കാരവ! 

ഭവാന് പാര്ത്ഥജയം പാര്ത്തു സംഭൂമിക്കേണ്ട ലേശവും 83 

ഞാന് തടുക്കാമര്ജ൦ജൂനനെയങ്ങു നില്ക്കൂ സയോധന।!'" 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

ആചാര്യന് മക്കളെ പ്പേലെ പാലിപ്പ പാണ്ഡുപുത്രരെ 

ഉപേക്ഷ ചെയ'വതുണ്ടങ്ങും നിത്ൃയമെന് വൈരിമാര്കളില്. 
എന്െറ ഭാഗ്യക്ഷയത്താലോ ന്ദിച്ചു നിന് പരാക്രമം? 

അറിഞ്ഞില്ലാ ധര്മ്മജന്നോ ദ്രപദി.ക്കോ പ്രിയത്തിനേോ? 85 

കഷ്ടമീ ലുബ'ധനാകും ഞാന്മൂലം ബാന്ധവരേവരും 

സുഖകാംക്ഷികഠം തോറേറററം ദുഃഖത്തില്പ്പെട്ടിടന്നിതാ. 

ശ്രൂട്ലല്പ്രവരന് പോരില് ഹേശനിഭനാരുവാന് 

ശക്തന് ചെയ്യാ ശത്രുനാശം ഗാതമീപുത്രനെന്നിയേ? 87 

ദ്രോണപുത്ര, പ്രസാദിക്കൂ തീര്ക്കുകെന് വൈരിമാര്കളെ 
നിന്നസ്രൂത്തിന് നേര്ക്കു നില്ലാന് പോരല്ലോ ദേവദാനവര്. 86 

പാഞ്ചാലസോമകന്മാരെ ദ്രണേ, കൊല്ക ഗണത്തൊടും 

നീ രക്ഷിക്കും ഞങ്ങഠംതന്നെ കൊല്ലാം ശേഷിച്ച കൂട്ടരെ. 89 

ഇതാ പുകഴ?ന്ന പാഞ്ചാലന്മാരും സോമകരും ദ്വിജ! 

ചൊടിച്ചു കാട്ടുതീ പോലെ ചുററുന്നുണ്ടെന്്റ സേനയില്. 90 

അവരെക്കേകയരെയ്യം നിര്ത്തു വീരനരോത്തമ! 

കിരീടി കാത്തീടുമവര് മുററും നിശ്ശേഷമാക്കുമേ. 91 

ത്വരയോടും ദ്രോണപുത്ര, ശീ(ഘം ചെല്ലകരിന്ദമ! 

ഇതാദ്യമോ പിന്നെയോ നിന് പണിയാം ബ്രാഹ“മണോത്തമ! 

* പാഞ്ചാലദ്ധ്വം സനത്തിന്നായ' പിറന്നോന് നീ മഹാഭജ! 

ഉയര്ന്നേററിട്ടപാഞ്ചാല*മാക്കുമത്രേ ജഗ ത്തയം. " 93 

എന്നോര സിദ്ധരാര്യന്മാരായതവ്വണ്ണമേ വരൂ 
അതിനാല് ന നരവ്യാ।ഘ, കൊല്ലൂ പാഞ്ചാലവര്ഗ്ഗമേ. 94 
നിന്നര്രുത്തിന് നേര്ക്കു നില്ലാന് വാനോരാകാ സബാന്ധവര് 
പിന്നെയോ പാര്ത്ഥപാഞ്ചാലര്? ഞാനീച്ചെൊന്നതു സത്യമാം. 

ൽ അപാഞ്ചാലം -- പഞ്ചാലനമാരില്ലത്തേതു”. 



അശ്വത്ഥാമപരാക്രരം 407 

മസനിയാവില്ല നിന്നോടു പോരില് പാണ്ഡവസോമകര് 

ബലത്താല് പൊരുതാന് വീര, ഞാനീച്ചെന്നതു സത്ൃയമാം.96 

ചെപ്പു ചെല്ലൂ മഹാബാഹോ, സമയം തെററിടൊല്ലിഹ 

പാരത്ഥന്െറയമ്പവേററു പീഡിച്ചിതാ ണ്ടുന്നു വന്പട, ഴ്? 

ദിവ്ൃസ്വശക്തിയാലങ്ങു ശക്തനല്ലോ മഫഹാഭജഃ 
പാണ്ഡുനന്ദനപാഞ്ചാലനിഗ്രഹത്തിന്നു മാനദ! 98 

160. അശ്വത്ഥാമപരാക്രമം: 

രാത്രിയുദ്ധം (തുടര്ച്ച). പാണ്ഡവന്മാരെ അത്ര വേഗത്തി ലൊന്നും ജയി 

ക്കാന് സാധിക്കയില്ലന്നും, തന്െറ സാമര്ത്ഥ്യം മുഴവന് പ്രദര്ശിപ്പിച്ച്” അ 

൨രെ തോല്പ്പിക്കാന് ഠന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാമെന്നും പറഞ്ഞു” ദുര്യോധനനെ 
സമ:ശ്വസിപ്പിച്ചു” അശ്വത്ഥാമാവു”് തടര്ന്നു യുദ്ധംചെയ്യുന്നു. ശത്രുസൈനു. 

ത്തില് അനവധി പേര് സംഹരിക്കപ്പെടുന്നു. ധഷ്ടമ്യമ”നന്െറ കട, കൊടി, 

വില്ല മുതലായവ എയ് തു വീഴ്ത്തുകയും സുതന്മാരെ വധിക്കയും ചെയ്യന്നു. 

ആചാര്ൃയപുത്രന്െറ ഈ പരാക്രമം കണ്ടു” പാണ്ഡവസേന ഒഴിഞ്ഞുമാറന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഏവം ദുര്യോധനന് ചൊന്ന ദ്രോണജന് രണദ്ദര്മ്മദന് 
ദൈത്യഹി ംസയ്ക്കിന്ദ്രന്ടില് ശത്രുഹി ം സമയ്ക്കൊരുങ്ങി നാന്, 1 

ആ മഹാബാഹു ചൊന്നാൻ നിന്മകനോടുടനിങ്ങനെ: 
* * സത്യമാണു മഹാബാഹോ, നീ ചൊല്ലുന്നതു കൌരവ! മ 

എനിക്കുമിഷ്യരാണെന്െറയച്ചുന്നും പാണ്ഡുനന്ദനര്, 
അമ്മട്ടവര്ക്കിഷ്ടര് ഞങ്ങഠം, പോരിലില്പതൊരിക്കലും. 3 

ശക്ത്യാ പൊരുന്നുണ്ടു താത, പ്രാണ൯ കൈവിട്ട നിര്ഭയം; 

ഞാന് കര്ണ്ണന് ശല്യര് കൃപരും കൃതവര്മ്മാവുമങ്ങനെ 4 

നിമേഷത്താല്പ്പാണ്ഡുസൈന്യം മുടിച്ചീടും നൃപോത്തമ! 
നിമേഷത്താലായവരും കുരുസൈന്യം കുരൂത്തമ! ൭ 

നശിപ്പിക്കും പോരില് ഞങ്ങളില്ലെന്നാകില് മഹാളജ! 
പൊരുന്നൂ പാര്ത്ഥരായ നമ്മഠം ശക്തി പോലവര് നമ്മൊട്ടം 

തേജസ്സ് തേജസ്സ്സോടേററാല് പ്രശമിക്കുന്നു ഭറരത! 
പെട്ടെന്നൂക്കി ല്ജജയി ച്ചീ ടാന് പററില്ലാ പാണ്ഡുസേനയെ 7 

പാണ്ഡവന്മാരിരിക്കം മ്പാ,ഉള്ള സത്യം പറഞ്ഞിടാം. 
തനിക്കുവേണ്ടി പ്പെൊരുവോര് പൊരുന്നോര് പാഠണ്ഡുനന്ദനര് 8 

നിന്െറ സൈന്യം മുടി ക്കാത്തതെന്തുകൊണ്ടാണു ഭാരത! 

നീയോ ലുബധതമന് ഭൂപ, പതികണ്ടാള കാരധ ി 

എല്ലാം ശങ്കിപ്പവ൯ മഠനിയതേ ശങ്കിപ്പു ഞങ്ങളില്. 

നീ നൂനം കുത്സിതന് ഭൂപ, പാപാത്മാ പാപപൂരുഷന്൯. 10 

൭ 
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ക്ഷുദ്ര, മററുള്ളവരിലും കുററം ശങ്കിച്ചു ചൊല്കയാം. 

ഞാനോ പ്രയതപ്പെട്ടിട്ട നിനക്കായയയിര് വിട്ടുടന് 31 

ഇതാ പോരിന്നു പോകന്നേന് നിനക്കാഷ്ക്ൂതസത്തമ! 

ശത്രുക്കളോട പൊരുവേന് കൊല്വേന് പല രിപുക്കളെ 31 

ഏല്ലേന് സോമക പാഞ്ചാല കേകയന്മാരൊടും പരം 

പാണ്ഡ വേയരൊടും പോരില് നിന്നിഷുത്തിന്നരിന്ദമ! 18 

ഇന്നെന്നമ്പേററു വെന്തിട്ട ചേദി പ:ഞ്ചാല സോമകര് 

സിംഹം പീഡിപ്പിച്ച പക്തണുഠം പോലെ പാഞ്ഞോടുമെങ്ങുമേ. 

ഇന്നു ധര്മ്മജരാജാവെന് വിക്രമം പാര്ത്തു കണ്ടുടന് 

ലോകമശ്വത്ഥര്മമയമെന്നോര്ക്കും സോമകാന്വിതന്, 15 

നിര്വ്വേദം പുണ്ടുകൊണ്ടീടം ധര്മ്മപൃത്രന് യൃധിഷ്യിരന് 

പഠഞ്ചാലസോമകന്മാരെപ്പോരില്ക്കൊന്നതു കണ്ടടന്. 16 
പോരിലെന്നേടടെതിര്പ്പോരെ ഞാന് കൊല്ലുന്നുണ്ട ഭാരത! 
വീര, വിട്ടൊഴിയില്ലെന്െറ കൈയുൂക്കേററാര്ത്തി പെട്ടവര് 17 

നിന്നുണ്ണി ദുര്യേധനനോടിമഃ ട്ടേ തി മഹ ഭജന് 
വില്പാളികളെയോടിച്ചു യുദ്ധത്തിന്നങ്ങു കേറിനാന്. 18 
പ്രാണ ല്പ്രവരന് നിന്െറ മക്കഠംക്കിഷ്ടം നടത്തുവോന് 
പിന്നെക്കേകയ പാഞ്ചാലരോടോതീ ഗാതമീസുതയ* 19 

“ഹേ! മഹാരഥരേ, നിങ്ങ ളന്യെയ്യില് പ്രഹരിക്കുവിന് 
നിലയ്ക്കൂനിന്നു പൊരുവിനസ്്രവേഗധെടുത്തുടന്. '" 20 
എന്നു കേട്ടവരെല്പാരും ശസ്്രവര്ഷം തൂടങ്ങിനാർ 

ജലവര്ഷം കാര്കഠം പോലെ നൃപതേ, ദ്രോണപുത്രനില്. 21 

അതുടച്ചാ ദ്രണി പോരില് പത്തുവീരരെ വീഴ'ത്തിനാന് 

ധൃഷ്ടദ്യമ“നനുമാപ്പാണ്ഡുപുത്രരും കണ്കവേ വിഭോ! ] 

പോരില്ക്കൊന്നു മുടിക്കപ്പെട്ടീടം പാഞ്ചാലസേദമകര് 

പോര്ക്കളത്തില് ദ്രണിയേ വിട്ടോടിനാര് പത്തുദിക്കുമേ. 28 

പാഞ്ചാലസോമകരവര് ശൂരനോടന്ന കണ്ടുടന് 

ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് പോരില് നേരിട്ടേററൂ ദണിയൊടായ” നൃപ! 
അപ്പോം ചിത്രം പൊന്നണിഞ്ഞു മഴക്കാറാരവത്തൊടും 

പിന്മാറീടാതുള്ള നൂറു രഥിവീരരൊടൊത്തവന് 85 

പാഞ്ചാലരാജന്െറ മകന് ധ്ൃഷ്ടദ്യമ”നന് മഹാരഥന് 
യോധന്മാരെക്കൊന്നു കണ്ടാ ദ്രണി യോടേവമോതിനാന്: 26 

* ആചാര്ൃയപുത്ര, ദര്ബ്ബുദ്ധേ, കൊല്വതെന്തന്യരെബ” ഭവാന്? 
എന്നോടെതിര്ത്തു പൊരുതു നീ പോരില് ശൂരനെങ്കിലോ. 277 

ഞാന് നി ന്നെക്കൊല്പുവേന് നില്ലകിപ്പേോഠം സ്വൈരൃംപിടിച്ചു 
പിന്നെയാചാരൃസുതനില് ധൃഷ്ടദ്യുമ “നന് പ്രതാപവാൻ [നീ 

ഏ ഗൌത്മീസുതന് ംം അശ്വത്ഥാമാവു“. 
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മര്മ്മം കീറും കടുക്രൂരക്കൂരമ്പകളെയെയ്ക്കതേ. 
വരിയായ്ച്ചെന്നാശ്ശരങ്ങഠം കേറീ ദ്രണിയാിലപ്പെഴേ 29 
പൊന്കടക്കെട്ടുമായ്” മിന്നും മുനയായ് മെയ? മുറിപ്പവ 

തേനിന്നായ്'പ്പൂത്ത വൃക്ഷത്തില്ക്കടു വണ്ടുകഠം പോലവേ. 90 

ഏററമെയ”ത്തേററു കോപിച്ചു ചവിട്ടേററഹി പോലവേ 
മാനി ദ്രണിയസംഭ്രാനത്തനമ്പം കൈക്കൊണ്ട ചൊല്ലിനാൻ; 31 
* "ധൃഷ്ടദ്യമന സ്വൈര്യമാണ്ടെ മുഹൂര്ത്തം കാത്തുനില്ലെടോ 
കൂര്ത്ത ഭല്പങ്ങളാല് നിന്നെക്കാലതൂര്ക്കങ്ങയ്ക്കുവന്. '" ഉ 

എണോതി ദ്രണിയാദ്ധൃഷ്ടദ്യമ"നനെശശത്രനാശനന് 
കൈവേഗത്തോടു ബാണാഘം വിട്ടെങ്ങും മൂടിയപ്പ്യൊഴേ. 33 
അടരില് ഭരണിയവ്വെയ്ക മൂടിയോന് യുദ്ധദുര്മ്മദന് 
പാഞ്ചാലജന് ദ്രോണജനെത്തര്ജ്ജിച്ചു* കടുവാക്കിനാല്: ൫4 

** അറിവീലേ മല്പ്രതിജ്ഞ വിപ്ര, നീയെറെറ ജന്മവും? 
ദ്രോണനെക്കൊന്നു ഞാന് നിന്നെക്കൊന്നീടുന്നുണ്ട ദുര്മ്മതേ!38 

കൊല്ലുന്നില്പിപ്പെൊഠം ഞാന് നിന്നെപ്പോരില് ദ്രോണനിരി_ 

ഇന്നത്തെയീ രാത്രി തീര്ന്നു പുലര്ന്നാലതി ദുര്മ്മതേ [ക്കവേ 

നിന്നച്ചഛനെക്കൊന്നു വിട്ടിട്ടപ്പേോഠം നിന്നെയുമാഹവേ 
പ്രേതലോകം ഭകേററിടുവനെന്നാണെന്നുള്ളിലുള്ളതും. 7 
നിന്െറ പാര്ത്ഥദ്വേഷവുമാക്കാരവക്കൂറുമങ്ങനേ 
ഉറച്ചുനിന്നു കാണിക്കൂ ജീവനോടെ വിടില്ല ഞാന്. 88 

ബ്രാഹ“മണം കൈവിട്ട ധര്മ്മം ക്ഷാത്രം കൈക്കൊണ്ട ഭൂസ്രന് 
നിന്മട്ടള്ളോന് ക്ഷത്രിയര്ക്കു വധ്യനല്പോ നരാധമ!'' 39 
പരുഷം പാര്ഷതനിതിന്വണ്ണം ചൊന്നാ ദ്വിജോത്തമന് 
കടുക്രോധമെടുത്തിട്ട നില്ലനില്ലെന്നു ചൊല്ലിനാൻ. ദ] 

ദഹിപ്പിക്കുന്ന നോട്ടത്തില് നോക്കീ പാര്ഷതനെപ്പരം 
മുററും മുടീടിനാന് പോരില് ചീററും പാമ്പൊക്കുമായവന്. 34 
പോരില് ദ്രാണി വിടും ബാണം പാരമേറേറാരു പാര്ഷതന് 

മുററം പാഞ്ചാലരടരൊത്തേററീടം രഥിസത്തമന് ക് 

കലുങ്ങീലാ മഹാബാഹു തന്െറ വീര്യമെടുത്തവന് 

പലമാതിരി ബാണങ്ടങളശ്വത്ഥാമാവില് വിട്ടതേ. 8 
തിരിഞ്ഞേററാരിരുവരും പ്രാണച്ചുതു കളിപ്പവര് 

ബാണാഘങക്ങഠം തടുത്തുംകൊണ്ടന്വ്യോന്യം പാര്ത്തമര്ഷി കരം 

വില്പാളിവീരര് ചുഴലെശ്ശരവര്ഷം വിടടന്നവര് . 

ഘോരാകാരം പരം ദ്രരണിപാര്ഷതപ്പോര് ഭയങ്കരം പ] 
കണ്ടുകൊണ്ടാടി നാരേററം സിദ്ധചാരണവാതികര്, 

ശരാഘം കൊണ്ടംബരവുംദിക്കും മൂടീടുമായവര് കര 

൪ തര്ജ്ജിക്ക .നിന്ദക്ക, ഭയപ്പെടുത്തുക. 
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കാണാഒത പൊരുതി ഘോരബാണക്കൂരിരുഠം തീര്ത്തവര്. 

പോരില് നൃത്തം വെന്തുമാറുപരം യില വളച്ചു൨ര് [7 

തമ്മില്ക്കൊല്വാനുന്നിടുന്നോര സാവ്വഭൂതഭയങ്ങരര്. 

ലഘു, ചിത്രം സുഷ്ണുവായിപ്പ്ൊൊരുതാരാ മഹാളജര 48 

അസംഖ്യം യോധമുഖ്യന്മാര് പോരക്കളത്തില്പ്പുകഴത്തുവോര്. 

കാട്ടി ല്ക്കാട്ടാനകഠം കണക്കവരേററതു കാണ്കയാല് [ 

ഇരുസൈനൃത്തിലും ഹര്ഷം പെരുത്തുണ്ടായിതപ്പ്പൊഴേ, 

സി ംഹനാദങ്ങളണ്ടായീ ഭടന്മാര് ശംഖുമൂതിനാര് 0 

വാദ്യങ്ങളും കൊട്ടിയാര്ത്തു നൂറുമായിരവും ശരി. 

ഭീ രുക്കളേററം പേടിക്കുന്നോരഠഗ് ഘേരരണാങ്കണേ 51 

സമക്കണക്കിലായ“ സി൬ മുഹഫൂര്ത്തംനേരമാ രണം. 

പിന്നെ ദ്രണദി മഹാര:ജ, വന്പനാം പാരഷതന്നുടെ 52 

കൊടിയ്യം കുടയും വില്ലും രണ്ടു പി൯സൂതരേയയമേ 

നാലശ്വങ്ങളെയും കൊന്നു പോരില്പ്പാഞ്ഞു കരേറിനാ൯. 85 

ആപ്പ്ാഞ്ചാലരെയൊക്കേയും മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളുാല് 

അദമേയനവനോടിച്ചു നൂറുമായി രവും ശരി. 54. 

ഉടന് നടുങ്ങിയാപ്പാണ്ഡുപ്പടയൊട്ടുക്കു ഭാരത! 
ദ്ൂരണി പോരില് ശക്രപട്ടില് ചെയ്ത വന് ക്രിയ കാണ്കയാല്. 
നൂറി നാല് നൂറിനേംക്കാന്നൂ പാഞ്ചാലരെ മഹാരഥന് 65 

മൂന്നു കൂരമ്പെയ്കു കൊന്നൂ നരര്ഷഭരെ മൂവരെ. 
ദ്ൂരരണി, പാര്ഷതനും പി ന്നെപ്പാര്ത്ഥനും കണ്ടുനില്ലവേ 66 

മുടിച്ചു നേരിട്ട നില്ലം മിക്ക പാഞ്ചാലരേയുമേ. 
കൊറല്പപ്പെടന്ന പാഞ്ചാലസ്ര ഞജയന്മാര്കളാഹവേ ൭7 

ഭ്ൂരണിയേ വിട്ട പൊയ്ക്കൊണ്ടാര് ചിന്നും തേര്കൊടി യള്ള വര്. 

ശത്രുക്കളെ പ്പോരില് വെന്നാ ദ്രോണപുത്രന് മഹാരഥന് ൭8 

ഴെക്കാലം കാറു പോലെ മഹാശബദം മുഴക്കിനാന്൯. 

പ്രഭളയത്തില്ബഭൂര ജാലം ചുടു: ഗന! കണക്കിനെ. ൭൭ 

പോരില്ക്കുരുക്ളൂടര് പുകഴ"ത്തുമാറ൨ന് 

വൈരിവ്രജത്തെബ്ബത വെന്നസംഖ്യമേ 
വിളങ്ങി നാന് ദ്്ദരോണസുതന് പ്രതാപവാ-- 
നരിവ്രജം കെൌന്നെഴുമിന്ദ്രഭംഗിയില്. 00 



161. സങ്കലയയദ്ധം 

രാത്രിയുദ്ധം (തുടര്ച്ച). ധര്മ്മപുത്രനും ഭീമനും ചേര്ന്നു” അശ്വത്ഥാമാവീ 
നോടെതിരിടുന്നു. ദ്രോണപുത്രന് ശത്രുസൈന്ൃയത്തില് അനവധി ആളുകളെ 
കൊന്നുവ$ഴ-ത്തിയെങ്കിലും, ഒടുവില് കരരവപ്പട ഛിന്നഭിന്നമായി ഓടിപ്പേഠ 

കുന്നു. 

സഞ്ജയല് പറഞ്ഞു 

പിന്നെദ്ധര്മ്മജരാജാവും പാണ്ഡവന് ഭീമസേനനും 

ചുററും ചെന്നേററു ഗൃപതേം, വളഞ്ഞു ദ്രോണപത്രനെ. 1 

അപ്പ്യോഠംദുര്യേോധനന്റപന് ഭാരദ്വാജനൊടൊത്തവന് 
ചെന്നേററു പാണ്ഡവരൊട പിന്നെ യുദ്ധം നടന്നുതേ. ക 

ഭീരുക്കഠംക്കു ഭയം കൂട്ടംപടി ഘോരം ഭയങ്കരം 

അംബഷ്യമാളവന്മാരെശ്ശിബി വംഗത്രിഗര്ത്തരെ 3 
കൂട്ടത്തോടേ കാലനൂര്ക്കു കേററീ ക്രുദ്ധന് യുധിഷ്ഠിരന്. 
ശുരസേനാഭീഷഹരാം യുദ്ധദുരമ്മദമന്നരെ 4 
അറുത്തു ചോര ചേറാക്കിത്തീര്ത്തു മാരുതി പോര്ക്കളം. 

നസൃപയാൌധേയാദ്രിജരെ മദ്രമാളവരേയുമേ ി 
മൃത്ൃലോകം കേററി വിട്ടു കിരീടി ശവേതവാഹനന്. 
ആഴത്തില്പ്പാഞ്ഞു കേറുന്ന നാരാചങ്ങാം തറച്ചവ € 

ശൃംഗം രണ്ടുള്ളദ്രികഠംപോലുഴിമേല് വീണിതാനകയം. 
ആനത്തുമ്പി ക്കൈകളററിട്ടങ്ങമിങ്ങും പിടയ്ക്കുവേ 7 
പിടയ്ക്കും പാമ്പു ചിന്നീടും മട്ടു ശോഭിച്ചു മന്നിടം. 
പൊന്നണിഞ്ഞ റൃപച്ചത്രം ചിന്നിശ്ശലോഭിച്ചു മന്നിടം 8 
പ്രളയേ സൂര്യചന്ദ്രാദിഗ്രഹാകീര്ണ്ണാംബരാഭയില്. 

*പ്രഹരിപ്പിന് ഭയം വിട്ടു കൊല്വിനെയ്വിന് മുറിക്കുവിന് 

എന്നററം ഘോഷമായ ത്തിര്നനൂ ദ്രോണ ത്തേരി ന്െറനേര്ക്കു 

പോരില്പ്പാരം ചൊടിച്ചിട്ട വായവ്യാസ്ര്രത്തിനാല് ഗുരു [ടന്. 

ഉടച്ചിതവരെക്കാററു കാര്ക്കൂട്ടത്തെക്കണക്കി നെ. 
ദ്രോണൻ കൊല്ലുന്ന പാഞ്ചാലര് പേടിച്ചോടി ഭയത്തൊടും 11 
ആബ ഭീമനും മഹാത്മാവാം പാര്ത്ഥനും കണ്ടനില്ലയവേ. 
കിരിടിയയം ഭീമനുമങ്ങൂക്കി ല്ച്ചെന്നേററിതപ്പൊഴേ 12 

പെരുത്ത രഥവ ശത്തറല്പ്പെരുംപടയണച്ചവര്. 
വലംഭാഗത്തു ബീഭത്സുവിടംഭാഗത്തു ഭീമനും 13 
ഭാരദ്വാജനെ വര്ഷില്ലു പരം വാശിഖധാരയാല്. 

അവരെസ്സുയ ഞ്ജയന്മാരും പാഞ്ചാലരഥിവീരരും 38. 

പി൯തൂടര്നൂ മഹാരാജ, മത്സ്ൃയസോമകരോടുമേ. 

അവ്വണ്ണമേ നിന്മകന്്െറ പോരാളി രഥിപുംഗവര് 35 

പെരുംപടയുമായ'ച്ചെന്ന ദ്രോണത്തേര്ക്കരികേ നൃപ! 



3:72 ഘടോല്ക്കചവധപര്വ്വം 

പിന്നെക്കിരീടി കൊന്നീടുന്ന മവാബ്ഭാരതപ്പട 16 

ഉരുട്ടും നിദ്രയം മൂലം വീണ്ടും ചിന്നിച്ചമഞ്ഞുപേോയ് 
ദ്രോണനും തനിയേ നിന്െറ മകനും പോയ ത്തട്ടക്കിലും. 17 

തടുക്കാന് പററിയില്പപ്പേോളാ യോധരെ മഹീപതേ! 
പാണ്ഡുപുത്രന്െറ ബാണങ്ങളേററു കൊല്ലുമ്പൊഠം വന്പട 18 

എങ്ങും കൂരിരുളള്ളപ്പ്ോടംപ്പാഞ്ഞു പോയിതു ചുററുമേ. 

വാഹനങ്ങളെ വിട്ടിട്ടമങ്ങസംഖ്യം നരേശ്വര൪ 19 

പാഞ്ഞുപോയീ മഹാരാജ, പാരം പേടിച്ചു ചുററുമേ. 

162. രാത്രിയദ്ധം--സോമദത്തവധം 

രാത്രിയൃദ്ധം (തുടര്ച്ച). സാത്യകിയും സോമദത്തനും തമ്മിലുള്ള ജൃഭ്ധം. 
ഒട്ടവില് സോമദത്തൻ വധിക്കപ്പെടുന്നു. ദ്രോണരും യധിഷ്യിരനും ഏററുമുട്ടുന്തം 

കഴിയുന്നതും ദ്രോണനില്നി ന്നൊഴിഞ്ഞുമാറി നില്ലണമെന്നു” കൃഷ്ണന് ഉപടേ 
ശിച്ചതനുസരിച്ചു” യധിഷ്ണിരന് ഭീമനെ സഹായിക്കാന് പോകുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വന്വിലുലച്ചിടം സോമദത്തനില് ക്രോധമാര്ന്നവന് 
ശൈനേയന് സൂതനോടോതി*' യെത്തിക്കൂ സോമദത്തനില്. 1 

കാരവാധമബാല്ഹീ കുവൈരിയെക്കൊന്നിടാതെ ഞാന് 
പോരില്പ്പിന്തിരിയാ സൂത, ഞാനീച്ചൊന്നതു സത്യമാം." 
ഉടനോടിച്ചിതാ സുതന് പാഞ്ഞീടം സൈന്ധവങ്ങളെ 
പോരില്ശ്ശുസ്ത്ങ്ങളേല്ലന്ന ശംഖവര്ണ്ണഹയങ്ങളെ. 3 

മനോവായ്യജവാശ്വങ്ങഠം വഹിച്ചു യുയയധാനനെ 
പണ്ടിന്ദ്രനെദ്ദൈത്യവധോദ്യമേ ഹരികഠം പോലവേ. | 

ആസ്സാത്വതന് പോരിലൂക്കുള്ളവനെത്തുന്ന കണ്ടുടന് 

സോമദത്തൻ മഹാരാജ, തിരിച്ചു കൂസലെന്നിയേ. ൫ 

മഴ പെയ്യും കാറ പോലെ ശരവര്ഷം ചൊരി ഞ്ഞവന് 

മേഘം ഭാസ് കരനെപ്പോലെ മൂടിനാന് ശിനിപുത്രഭന. 6 

പോരില്സ്സാതൃകിയും കൂസല്കൂടാതെ കുരുമുഖൃനെ 

ബാണാഷഘത്താല്ച്ചുററുമമയ്ത്ക മൂടിനാന് ഭരതര്ഷഭ! ഴ് 

സോമദത്തൻ മാധവറെയര്വ്വതമ്പെഴ്ച മാറിലായ 

അവനെസ്സ്റാതൃകിയുമറങ്ങയ് തൂ ശിതശരങ്ങളാല്. 8 

തമ്മി ലവ്പെയ്തവത്തേററരവര് ശോഭിച്ചിതൊപ്പമേ 
പൂക്കും കാലം പൂത്തു നില്ലം പുമുരുക്ഷകഠം പോലവേ. ി 

മേലൊക്കച്ചോരയണിയും കുരുവൃഷ്ണിയശസ്കരര് 
ദഹിപ്പിക്കും ദൃഷ്യി കൊണ്ടെ നോക്കി ക്കൊണ്ടാര് പരസ്സുരം. 10 



രാത്രിയയദ്ധം ടു. 

രഥ മണ്ഡലമാരഗ്ലത്തില്ച്ചരിക്കുമരി ദ്ദടന൪ 
മഴപെയ്യും കാറുകഠം പോലവര് നിന്നിതു ഘേരരായ്. 21 

അമ്പേററു മെയ്യിലൊട്ടുക്കു തറച്ചവര് ധരാപതേ! 

മുള്ളന്പന്നി കളെപ്പോലെ ശോഭിച്ച ശരവിക്ഷതര്1. 12 
പൊന്കടക്കെട്ടുള്ള ശരം ചിന്നിശ്ലോഭിച്ചു മന്നവ! 
മഴക്കാലത്തു ഖദ്യേതേം ചിന്നും വൃക്ഷങ്ങഠം പോലവര്. 13 
ആ. മഹാരഥരമ്പേററു സന്ദീപിതശരീരരായ 2 

കൊള്ളി വെച്ചാാനകഠം കണക്കായിക്കാണായിതാഹവേ. 14 

പിന്നെപ്പേോരില് മഹാരാജ, ദസാമദത്തന് മഹാരഥ൯ 
അര്ദ്ധചന്ദ്രം കൊണ്ടറുത്തു മാധവന്റെ ധനുസ്സ്ിനെ. 15 

ഉടനങ്ങി രുപത്തഞ്ചു ബാണം വിട്ടീടിനാനവന് 
വെമ്പേണ്ടപ്പോഠം വെമ്പലോടും പത്തമ്പെയ്തിതു പിന്നെയും. 16 

ഉടന് വേറിട്ടൊരൂക്കേറും വില്ലെടുത്തിട്ട സാത്യകി 
അഞ്ചമ്പുകൊണ്ടെയ്ക്കുകൊണ്ടാ൯ സത്വരം സോമദത്തനെ. 17 

പിന്നെ മറെറാരു ഭല്പത്താല്ക്കണ്ടി ലു പൊന്മയദ്ധ്വജം 

പോരില്ബ്ബാല് ഹീകന്െറ ൭ൃപ, ചിരിച്ചും കൊണ്ട സാത്യകി. 

കൂസലെന്യേ സോമദത്തൻ കൊടി വീണതു കണ്ടട൯ 
ശൈനേയനെത്താനിരുപത്തഞ്ചമ്പാഞ്ഞെയ്കി തപ്പെൊഴേ. 19 

വില്ലാളി സോമദത്തന്െറ വില്ലു കോപിച്ച സാതൃകി 
മുര്ച്ചയേറും കത്തിയമ്പുകൊണ്ട പോരിലഴത്തുതേ. 20 

പൊന്കടക്കെട്ടെഴം ആറ മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരം നൃപ! 
തറച്ചു പല് പറിച്ചോരു പാമ്പി നൊക്കുമവന്െറ മേല്. ൧. 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തി സ്സ്റോമദത്തന് മഹാരഥന് 
മഹാബലന് സാതൃകിയെ മുടി നാന് ശരവൃഷ്ടിയാല്, ക 

സോമദത്തനെയും പോരില്ച്ചൊടിച്ചെയ്തിതു സാതൃകി 

പീഡിപ്പിച്ചു സോമദത്തനെയ് രൂ സാതൃകിയേയുമേ. 4൭ 

സാത്യകി ദെയ”ബ്ഭീനൈയ് രൂ പത്തമ്പാസ്സ്സോമദത്തനെ 

ബാല് ഹീകജന് കൂസിടാതെ കൂരമ്പെയ്തിതു ഭീമനെ. ൧൧൪ 

ചൊടിച്ചു സാത്വതനുടന് സോമദത്തന്െറ മാറിലായ് 
വിട്ടു പൊന്തണ്ടള്ള ഘോരപരിഘം തൂതനംദ്ദഡം. ൫ 
ക്കേറുമാ ഘോരരൂപപരിഘം വന്നിടുമ്പൊഴേ 
രണ്ടായ “ക്കുണ്ടിച്ചു യൃദ്ധത്തില്ച്ചിരിച്ചും കൊണ്ട കാരവന്. 26 

അററു വീണിതു രണ്ടായിട്ടാ വന് പരിഘമായസം3 
വജ്ൂറേററിട്ടദ്രിശൂ ഗം. പൊട്ടി വീഴും പ്രകാരമേ. 7 
പിന്നെസ്സാത്യകിയാസ്സറോമദത്തന്തന് വില്ല മന്നവ! 

൮ വിക്ഷതര് _ ദേഹം പിളന്നര്വര്. 2 സന്ദീപിതശരീര...ജ്വലിക്കു 

ന്ന ശരീരത്തോടുകൂടിയവര്. 3 ആയസം -- ഇരുമ്പ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതു”. 
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മുറിച്ചു ഭല്പം കൊണ്ടഞ്ചവ്പെയ്കു കയ്യുറയേയുമേ. 28 

പിന്നെ നാലുത്തമാശ്വങ്ങല്ഛചയം നാലമനു വിട്ടുടന് 

പ്രേതരാജന്െറ ചാരത്തേക്കങ്ങഷച്ചിതു ഭാരത! 29) 

മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ള ഭല്പത്താല്സ്സൂതന്െറ തലയ്യേയുമേ 

ഹരില്ലു രഥിശാര്ദ്ൂലന് ചിരിച്ചും കൊണ്ട ഭാരത! 80 

എരി തീപോലെയതൃഗ്രം പൊ൯കടക്കെട്ടെഴും ശരം 

ചാണസ്ക്കു വെച്ചിട്ടു മെഴുക്കിട്ടതാഞ്ഞെയ്ക്ക പിന്നെയും. 8] 

ബലമേറന്ന ശൈനേയനെയ്യോരാ ശ്രേഷ്യസായകം 

അവന്െറ മാറില്പ്പോയ് വീണൂ ഘോരം ശ്യേനം കണക്കിനെ. 

ശക്തന് സാത്വതനെയ്യോരെയ “ത്തേററമേററാ മഹാരഥര് 

സോമദത്തന് മഹാരാജ, വീണു പെട്ടെന്നു ചത്തുപോയ. 33 

മഹാരഥന് സോമ ദത്ത൯തന്നെക്കൊന്നതു കണ്ടുടന് 

തേര്ക്കൂട്ടത്തോട നിന്നാഠംക്കാരേററു സാതൃക:യോടു താന്. 34 

പ്രഭദ്രകന്മാരെല്ലാരും പാണ്ഡവന്മാരുമൂഴിപ! 

പെരുംപടയുയമായ” ദ്രോണപ്പുടയില് പാഞ്ഞു കേറിനാര്. 36 

പരം യൃധിഷ്യിരന് ക്രുദ്ധന് ഭാരദ്വാജന്െറ യോധരെ 

ഭാരദ്വാജന് കണ്ടനിഒള്ലെയമ്പു തൂുക്വയകററിനാന്. 36 

പടയോടിച്ചി ടം ധര്മ്മപുത്രനെ ദ്രോണര് കണ്ടുടന് 

ചൊടിച്ചു കണ്ചുവത്തിക്കൊണ്ടുക്കില്പ്പഠഞ്ഞു കരേറിനാന് 37 

ഏഴു കൂരവ്പെയ്കുകൊണ്ടാനുടനേതന്നെ പാര്ത്ഥനെ 

ചൊടിച്ചഞ്ചമ്വെതിര്ത്തെയ“ തൂ യൃധിഷ്ി രന്ുമപ്പൊഴേ. 98 

ഏററമമ്പവേററു പോരാളി കിറി നക്കിത്തുടച്ചുടന് 
യുധിഷ്ഠിരനന്െറ കൊടിയും വില്ലം കണ്ടിച്ചു വിട്ടതേ. 89 

വില്പററ വെമ്പി ഭേണ്ടപ്പോഠം വെമ്പലോടും ദൃപോത്തമന് 
ഉറപ്പേറും വില്ല വേവട്ടെടുത്തു പോരില് വെക്കമേ. 40 

ദ്രോണതനപ്പിന്നെയൊട്ടേറെയമ്പെയ് തൂ പാണ്ഡുനന്ദനന് 

സൂതാശ്വകേതുരഥമൊത്തതൊരല്ഭതമായിതേ. ] 

ഏററമമ്പേററു പീഡിച്ചു മുഹൂര്ത്തം വൃഥയാണ്ടവന് 
ഇരുന്നുപോയി തേര്ത്തട്ടില് ദ്രോണൻ ബ്രാഹ”്മണപുംഗവന്. 
പിന്നെ സ്വബോധമുഠംക്കൊണ്ടു ചീററും പാമ്പു കണക്കിരന 

കടുക്രോധമിയന്നിട്ടു വായവ്യാസ്രൂമയച്ചുതേ. 48 

കൂസല്കൂടാതുടന് പാര്ത്ഥന് വില്ലെടുത്തിട്ട വീര്യവാൻ 
അവന്െറയസ്്രമസ്രുത്താല് സ്മുംഭിപ്പിച്ചു രണാങ്കണേ, 44, 

ബ്രാഹാമണന്തന്റെറ നെടുതാം വില്ലു കണ്ടിച്ചു പാണ്ഡവന് 
ടെന് മറെറാരു വി ല്ലേന്തീ ദ്രോണന് ക്ഷത്രിയമര്ദ്നന്. 45 

അതും നിശി തഭല്ത്താല്ക്കണ്ടിച്ചു കുരുപുംഗവ൯ 

കരന്തേയന് ധര്മ്മസുതനോടപ്പോടംക്കല്പിച്ചു കേശവന്: 46 



ദീപോധദ്യാതനം 475 

“യുധിഷ്ഠിര, മഹാബാഹോ, ഞാന് കേയപ്പിപ്പതു കേഠംക്കണേ 
ദ്രോണനോടുള്ള പോരങ്ങു നിറുത്തു ഭരതരഷഭ! 

ദ്രേ ണനങ്ങേപ്പിടിപ്പാനായ് ശ്രമിപ്പു പോരില് നിത്യവും 

അങ്ങയോടവനീ യുദ്ധമൊക്കി ല്ലെന്നാണു മന്മതം. 

ഇവനെക്കൊല്ലുവാന് തിര്ന്നോന?ചനെക്കൊന്നുകൊള്ളമേ 
ഗുരുവേ വിട്ട പൊയ്തകെഠഠംക ദര്യോധനനെഴുന്നിടം. 

രാജാവു രാജാവോടേല്ലുകൊക്കാ യുദ്ധമരാജനായ” 
അങ്ങോട്ടു ചെല്പൂ കൌന്തേയ, രഥഹസ്തൃശ്വമൊത്തു നീ. 

സഹായം മാത്രമായ“ ഞാനുമൊത്തുണ്ടിങ്ങു ധനഞ്ജയന് 
നരവ്യാ[ഘന് ഭീമനങ്ങണ്ടെതിര്ക്കുന്നൂ കുരുക്കളായ*” "" 

വാസുദേവോക്തി കേട്ടിട്ടു ധര്മ്മരാജന് യുധിഷ്ടിരന് 

ഒട്ടനേരം വിചാരിച്ചു പിന്നെഗ്ഘോരരണത്തിനായ് 

497 

98 

ക്ട 

50 

51 

൭2 

ഭീമന് നില്ലും ദിക്കിലേക്കു ശീഘം പൊയക്യത്കൊണ്ടിതപ്പ്പൊഴേ. 

വാ തുറന്നന്തകയ്മട്ടു നിന്നാഠംക്കാരെ വധിപ്പുവ൯ 

പെരുത്ത രഥഘോഷത്താല്പ്പാരിടത്തെ മുഴക്കുവോന് 

വര്ഷക്കാലം കാറു പോലെ ധര്മ്മരാജന് യൃയധിഷ്യിരന് 
ഭീമന് ശത്രുക്ഷയം ചെയ് കെപ്പിന്തുണച്ചിതു പാണ്ഡവന്; 

6൭3 

54. 

ദ്രോണൻ വിരോധി പാഞ്ചാലദ്ധ്വംസം ചെയ്തു നിശാമുഖേ, 55 

163. ദീപോദ്യോതനം 

രാത്രിയുദ്ധം ര്രടര്ച്ച). ഇരുട്ടിന്െറ ശക്തി വര്ദ്ധിച്ചതിനാല് ഇരുഭാഗ 

ത്തെ സൈന്യങ്ങളം വിഷമിക്കുന്നു. ചിലര് സ്വപക്ഷീയരെത്തന്നെ വെട്ടി 
വീഴ്ത്തുന്നു. ഭടന്മാരില് ഒരു കൂട്ടര് പന്തം കൊളുത്തി പൊക്കിപ്പിടി ക്കന് 
ഇരുഭാഗത്തെ നേതാക്കന്മാരും കല്പ്പിക്കുന്ന. പോര്ക്കളത്തില് ആയിരക്കണ 
ക്മിനു പന്തങ്ങരം പ്ര തൃക്ഷപ്പെടുന്നു . 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അവ്വണ്ണമാഗ ഘോരരൂപഭ്ഷണപ്പോര് നടക്കവേ 
ഇരുളം പൊടിയുംകൂടി ലോകം മൂടീടവേ നൃപ! 

തമ്മില്പ്പോരിന്നു നേരിട്ട യോധര് കണ്ടീല തങ്ങളില് 
ഈഹഴ്താലും പേര്കളാലും പൊരു ക്ഷത്രിയര്ഷഭര്. 

തേരാനയാഠം കുതിരകഠം മുടിയമ്പൊഴതില് പ്രഭോ! 

ദ്രോണ കര്ണ്ണ കൃപന്മാരാബ”ഭീമ പാര്ഷത സാതവതര് 

തമ്മില് ചചെന്നേററു സൈന്യങ്ങളി ഉക്ക്! ഭരതര്ഷഭ! 

ആ മഹാരഥരെല്പാടം വധിച്ചിടന്ന സേനകഠം 

ഇരുട്ടടച്ച സമയം പരം പാഞ്ഞോടിയെങ്ങുമേ. 

പേടിച്ചുഴന്നങ്ങുമിങ്ങും പാഞ്ഞോടും ഭടരപ്പൊഴേ 

ി ക്ക 

ലി 

മം 
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കാല്ലപ്പെട്ടൂ മഹാരാജ, ച്യാറും പാഞ്ഞോടിടുമ്പൊഴും 

മഹാരഥസഹസ്രങ്ങഠം പോരില്ക്കൊന്നിതു തങ്ങളില്. 
നിന് പുത്രദര്മ്മന്ത്രി തത്താല്ക്കൂരിരുട്ടത്തുഴന്നവ 
പരം സൈന്യങ്ങളം സേനാനാഥരും ഭരതര്ഷഭ! 
ഇരുടടടല്ലുവാറേററം പോരില്പ്പേടിച്ചുഴന്നുപോയ്. 

ധൃത രാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

പാണ്ഡവന്മാരിട്ടിളക്കിയോജസ്സം കെട്ടിരുട്ടിലായ” 
കഴങ്ങീടന്ന നിങ്ങഠംക്കു ചേതസ്റ്റെന്തായിരുന്നുവോ? 
അവര്ക്കുമെന് ഭടന്മാര്ക്കും വെള ച്ചം പിന്നെയെങ്ങനെ 
ഉലകത്തിരുഠം മൂത്തപ്പോള ണ്ടായ” വന്നിതു സഞ്ജയ! 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ചത്തു ശേഷിച്ച സൈന്യങ്ങളൊക്കയും വീണ്ടുമപ്പെൊഴേ 
സേനാനാഥന്മാരെ വെച്ചു പരം വൃഹം ചമച്ചുതേ. 

ദ്രോണൻ മുന്പില് പിന്പുറത്തങ്ങു ശല്യന് 

പാര്ശ്വം രണ്ടി ല്ശ്ശൂകുനി ദ്രണിമാരും 
സൈന്യം മുററും രാത്രിതാന് കാത്തുകൊണ്ടു 
പുറപ്പെട്ടൂ മന്നനും മന്നവേന്ദ്ര! 
നിലത്തെഴും മററു കാലാഠംകളോടടം 
ദുര്യോധനന് ചെല്ലിനാന് സാന്ത്വപുര്വും: 
" "ശന്്രം വെച്ചിട്ടേവരും നിങ്ങളിപ്പോം. 
ക്കത്തിക്കാളം പന്തമേന്തിപ്പിടിപ്പി൯."" 
രാജാജ്ഞയാലവരേററം പ്രഹര്ഷി-- 
ചചുടന് പിന്നെക്കൈകളില് പത്തമേന്തി; 
ദേവര്ഷിഗന്ധര്വ്വസരര്ഷി വിദ്യാ-- 
ധരാപ സരസ്സംഘഗണങ്ങളപ്പേഠഠം 

നാഗങ്ങാം യക്ഷോരഗ കിന്നരന്മാര് 

വാനിങ്കല്ും പന്തമെടുത്തു ഹര്ഷാല്; 

ദിഗ്” ദൈവതാഘം വഴി കാണമാറായ- 
സ്ൂഗന്ധി തൈലത്തില് നനച്ച പന്തം. 

വിശേഷിച്ചും നാരദപര്വ്വതന്മാര് 

കഥി ക്കയാലേ കുരുപൃംഗവാര്ത്ഥം 
പന്തം കൊളുത്തീട്ട വെളിച്ചമേററു 

ശോഭിച്ചു വീണ്ടം പട രാത്രികാലം. 

വിലപ്പെടുന്നാഭരണങ്ങടം ദിവ്യ 
ശ്ര്ത്രങ്ങളും ദീപ്തി യൊടാപതിക്കേ, 
തേര്തോറുമയ്യഞ്ചു തെളിഞ്ഞ പന്തം 

മുമ്മൂന്നുതാന് മത്തഗജങ്ങഠംതേഠറും, 

അശ്വങ്ങളോരോന്നിനു പന്തമോരോ-- 

ന്നൊപ്പിച്ചിതാപ്പാണ്ഡവകാരവന്മാര് 

10 

11 

14 
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ക്ഷണത്തിലിമ്മാതിരി പന്തമൊക്കവ. 

ത്തെളിഞ്ഞു നിന് സേന വിളങ്ങുമാറായ: 7 

സൈനൃത്തിലെല്പാം വിരിയേ നിരത 

കാലാം പിടിച്ചീടിന പന്തമെങ്ങും 

തെളിഞ്ഞു കാണായിതു രാത്രി വാനില്-- 

ത്തടിത്തിണങ്ങും മുകില്മാല പോലേ. 18 

സൈന്യം തെളി ഞ്ഞോരളവദ്രികല്പന് 
ദ്രോണൻ തപിപ്പിച്ചു മുറത്ത്കു ചുററും 

ശോഭിച്ചു പൊന്ചട്ടയണിഞ്ഞു ഭ്ൂപ! 
മദ്ധ്യാഹ”നസുൂര്യ൯ന്പടി രശ'മിമാലി. 48 

സുവര്ണ്ണഭഭൂഷാനികരം പതക്കം 

തെളിഞ്ഞ ശസ്ര്ങ്ങഠം ധനുസ്സ്സിവററില് 

പതിഞ്ഞു ശോഭിച്ചിതു പാവകന്താന് 

പ്രതി പ്രഭാജാ :ലമുയര്ന്നുമപ്പോടം. 20 
ശുട്രങ്ങളാകും പരിഘങ്ങഠം ശൈക്ൃ-- 

ഗതമളിതേരമ്പുകഠം വേലിതെല്ലാം 

പ്രതി പ്രഭാരശ”മി യൊടാജമീഡ! 
ചലിച്ചു ദീപങ്ങഠം കൊടുത്തു വീണ്ടും. [2 | 

ഛത്രങ്ങഠം വെഞ്ചാമര ദീപ്പഖഠംഗം 
മഹോല്ക്കയെന്നുള്ളവയ്യം നരേന്ദ്ര! 

ചലിച്ചു പൊന്മാലാകളം രണത്തില് 
ശ്രമി ക്കുവോര്ക്കേറെ വിളങ്ങിയപ്പോം. കമ 

അസ്ധ്ൂരപ്രകാശത്തൊടു ദീപശോഭ 
കലര്ന്നു ശോഭിച്ചൊരു സൈന്യമപ്പേോം 
ഒട്ടേറെയങ്ങാഭരണപ്രകാശം 

ചേര്ന്നും വിശേഷിച്ചു തെളിഞ്ഞു ഭൂപ)! 29 

ശാസ്ൂങ്ങളട്ടി ത്തെളി വാര്ന്നു ചോര 

പററിപ്പരം വീരരിളക്കിടമ്പോഠം 
ദീപ്യവ്രകാശം തെളി വോടുയര്ത്തീ 
വര്ഷത്തില് മിന്നല്പ്പിണര് പോലെ വാനില്. കൂ 

ചലിച്ചമൂക്കോട ഹനിച്ചുമേററം 

പാഞ്ഞേററുമുള്ളാള കഠംതന് മുഖങ്ങഠം 

ശോഭിച്ചിതപ്പോളിളകുന്ന കാററി-- 

ലുലഞ്ഞ പൊയത്താരുകളെന്ന പോലെ. കൂട 

3 പ്രതിപ്രഭാജാലം മറെറാരു വസ്തുവില് തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന വെള 
ക്ഷം. 9 മിന്നുന്ന വസ്തുക്കളില് പ്രതിഫലിച്ച പന്തങ്ങഠം പുതിയ പന്തങ്ങള 
ഭ്ടെ ഫലമുള്ള വാക്കിയെന്നു സാരം, 
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മഹാമരംകൂടിയെരിഞ്ഞ കാട്ടില് 
പ്രഭാകരന്തന് പ്രഭ വാച്ച പോലെ 
മഹാഭയത്തി ല്ബ്പഹുജീമമട്ടില് 
പ്രദീ പ്ലമായീ പടയൊക്കയപ്പ്യോഠം. 
തെളിഞ്ഞിട്ടം നമ്മുടെ സൈനൃമങ്ങു 
കണ്ടിട്ടടന് പാര്ത്ഥരുമ പ്രകാരം 
സൈന്ൃത്തി ലൊട്ടുക്കു പദാതി മാരെ. 
ക്കല്ലിച്ചു, ചെയ്യാരവരപ്രകാരം. 
ഏഴു പന്തങ്ങഠം ഗജങ്ങഠംതോറും 
പന്തം പതിപ്പത്തു രഥങ്ങടംതോറും 

ഈരണ്ടു പന്തങ്ങഠം ഹയങ്ങഴംതോറും 
ഡ്വജത്തിലും പിന്നിലുമുണ്ട വേറേ. 

സൈന്ൃയത്തി ലൊട്ടുക്കിഹ പിന്നില് വേറേ 
മു൯പിട്ടമുണ്ടങ്ങനെ ചുററമേവം 

മദ്ധൃത്തില് വേറിട്ടുമെരിഞ്ഞ പന്തം 
സേനാദ്പയത്തിങ്കലുമൊത്തി തപ്പോഠം. 

സൈനൃത്തി ലൊട്ടുക്കു പദാതി മാര്കഠം 
തേരാനയശ്വപ്പടയായക്കലര്ന്നും 
മദ്ധ്യത്തില് വേറിട്ടുമെരി ഞ്ഞ പന്ത-- 
മേന്തീട്ട കാണിച്ചിതു പഠണ്ഡുസൈന്യം . 

ആപ്പന്തമേന്തീട്ടു തെളിഞ്ഞ സൈന്യം 
കെല്പില്ത്തെളി ഞ്ഞു ബലമൊത്തവണ്ണം 

പ്രകാശമേകും ഗ്രഹമാം ദിനേശന് 
പ്രകാശമേററീടുമൊരഗ്നി പോലെ. 

അവററിനുള്ളാ പ്രഭ ഭൂമി വാനും 

കവിഞ്ഞു ദിക്കൊക്കയുമേററു പാരം 

അന്നാ പ്രകാശത്തി നതി പ്രകാശ-- 

മഠ൪.൬ആ പരര്ക്കും നൃപ, നിന് ഭടര്ക്കും. 

വാനിങ്കലും ചെന്നിടുമാ വെളിച്ച-- 

മുണര്ത്തിടടം ദേ൨ഗണങ്ങളെല്ലാം 

ഗന്ധര്വ്വയക്ഷാസുരസിദ്ധസംഘാ-- 

പ" സരസ്സുമൂഹങ്ങളുമെ -ക്കയെത്തീ. 

അദ്ദേവഗന്ധര്വ്വര് കലര്ന്നു സിദ്ധ 

യക്ഷാപ”സരോവര്ഗ്ഗമണതഞ്ഞുമേററം 
മരിച്ച പോരാളികഠം വാനണഞ്ഞ-- 

മാസ്സുംഗരം ദിവ്ൃകല്ലത്തിലായി. 

തേരാനയശ്വാവലി നീളെ മിന്നി. 
പ്പരം ചൊടിച്ചേററു ഹ൪ദ്രതാശ്വം 
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നരാശ്വനാഗങ്ങാഠം നിരന്ന സൈന്യം 

സുരാസുരവൃൂഹസമാനമായി. 39 

ചാട്ടുന്ന വേല്ക്കാറെറാട തേരുമേഘം 

കലര്ന്നു നാഗാശ്വമനുഷ്യര് തിങ്ങി 
ശരങ്ങഠം പെയ്തും രധിരാംബുവാര്ന്നും 

രാവില്ത്തുടര്ന നരദേവ, യുദ്ധം. 36 

ആപ്പോരിലഗ്നി പ്രതിമന് മഹാത്മാ 

വിപ്രോത്തമന് പാണ്ഡവതാപകാരി 
ശരത്തില് മദ്ധ്യാഹ്നദി നേശനംശു 
ചിന്നി ജ്വലിക്കുംപടിയായ നരേന്ദ്ര! 317 

164. സങ്ക,ലയുദ്ധം 

രാത്രിയും (തുടര്ച്ച). പ്രകാശം വീണ്ടുകിട്ടിയപ്പേടം യുദ്ധം വീണ്ടും 

ഭയങ്കരമാകുന്നു. ദ്രോണന് ശത്രുസൈന്യത്തില് പാഞ്ഞുകയറുന്നതു കണ്ടദര്യോധ 

നന്, ആചാര്യനെ പിന്തുടരാന് സൈ.ന്യത്തോടാജ്ഞാപിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ലോകം തെളിഞ്ഞപ്രകാരം പൊടി കൊണ്ട മറഞ്ഞതില് 
ചെന്നെതിര്ത്തി തു വീരന്മാര് തമ്മില്ക്കൊല്വാന് മുതിര്ന്ന 

പോരി ല്ച്ചെന്നേററവര് നൃപ, ശ്ര്ുപ്രാസാസിധാരികയം [വര്. 
തമ്മില് നേരേ നോക്കിനി നൂ തമ്മി ല്ക്കുററം നടത്തിയോ. 2 

ഗന്ധതൈലം നനചുള്ള പൊന്പിടീപ്പന്ത ങ്ങനേ 

അസംഖ്യം ചുററുമേ കത്തി പ്രകാശിപ്പതുകൊണ്ടുമേ 3 

ദേവഗന്ധര്വ്വദീപാദി പ്രകാശം കൊണ്ടുമേററവും 

ഗ്രഹങ്ങളാല് വാനുപോലെ ഭൂമി ശോഭിച്ചു ഭറരത! 4 

പെരുത്തു പന്തം കത്തിച്ചിട്ടേററം ശോഭിച്ചു പോര്ക്കുളം 

ലോകം മുടിഞ്ഞിടുംകാലം കത്തും പാര്ത്തട്ട പോലവേ. 5 

ചുററും പന്തം കത്തിയെങ്ങും പ്രകാശിപ്പിച്ച ദിക്കുകഠം 

മഴക്കാലത്തു ഖദ്ദ്യോതം മിന്നും വൃക്ഷങ്ങഠം പോലവേ. 6 

വീരന്മാരോ$ വെവ്വേറേ വീരര് ചെന്നേററു മന്നവ! 

നാഗങ്ങഠം നാഗങ്ങളോടും സാദിമാര് സാദി മാരൊടും. 7 

രഥങ്ങഠം രഥി മാരോടും ചെന്നെതിര്ത്തിതു നന്ദിയില് 

ആഗ'ഘോരരാത്രിസമയം നിന്െറ പുത്രന്െറയാജ്ഞയാല്. 8 

ചതുരംഗബലത്തിന്െറ പാഞ്ഞേററം ഘോരമായിതേ 

അ പ്പധംപ്പാര്ത്ഥന് മഹാരാജ, കുരുപ്രവരസേനയെ 9 
മുററും മന്നേോര്കളെ മുടിച്ചുടച്ചു ത്വരയോടുടന്. 
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ധറൂതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

അവന് ചൊടിച്ചു ദുര്ദ്ധര്ഷനം ര്്ഷം പുണ്ടുകൊണ്ടൂടന് 

എന്നുണ്ണിപ്പട പുക്കപ്പേോഠഠം നിങ്ങാഠംക്കെന്തായി മാനസം? 10 

എന്തു ചിന്തിച്ചു സൈന്യങ്ങഠം പരതാപി കടന്നതില്? 
കാലോചിതം വേണ്ട കൃത്ൃയമെന്ത കണ്ടു സുയോധനന്? 11 

ആ വീരനോടേവര് പോരിലെതിര്ത്തേററാരരിന്ദമര്? 

ശ്വേതാശ്വന് കേറിയളവില് ദ്രോണനെക്കാത്തതാരുവാന്? 143 
വലംചക്രം ദ്രോണനാരു കാത്തതാരാണിടഭത്തുമേ? 

വീരര് പിന്നില്ക്കാത്തതാരാ വീരന് പൊരുതിടുമ്പൊഴേോ? 23 

പോര ല്ശുത്രുക്കമെക്കൊന്നു മുന്പില്ക്കേറിയതരവാന്? 

പാഞ്ചാലരില് മ൦ഫഹഷ്വാസന് തോല്ല്രാത്തോന് കേറിയപ്പ്പൊഴേ 

തുള്ളംവണ്ണം നരവ്യഠ1ഘന് തേര്മാരഗ്ലങ്ങളില് വീരൃവാന് 

പാഞ്ചാലത്തേര്നിരകളെ ദ്രോണനമ്പെമ്മെരിച്ചവന് 15 

അഗ്നികല്പനതിക്രുദ്ധന് മുത്യുവി ല്പ്പെട്ടതെങ്ങനെ? 
അവ്ൃഗ്രര് തേോററിടാത്തോരായച്ചൌൊത വു മാററാര്കടളെബ്ഭ 

ഹര്ഷാിച്ചുയര്ന്നുമില്ലെന്നാഠംക്കാരെയങ്ങനെ സഞ്ജയ! [വാന് 

ചത്തും വിവര്ണ്ണുരായിട്ടും ചിന്നീട്ടം ചൊല്ലിടുന്നു നീ 17 
തേര് പോയിട്ടും പോരിലെന്െറ തേരാളികളെയങ്ങനെ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പോരിന്നൊരുങ്ങും ദ്രോണന്െറ മതം കണ്ടിട്ട രാത്രിയില് 
നൃപ, ദുര്യോധനന് ചൊന്നാൻ വശ്യരാം തമ്പിമാരൊടായ്. 18 

വി കര്ണ്ണ നാച്ചിതൂസേനന് സുപാര്ശ്വനിവരോടുമേ 

ദുര്ദ്ധര്ഷദീ ർഗ ഘബാഹ്ുക്കളോടം തന് ഭടരോടുമേ. 19 

*'ദ്രോണഭെപ്പിന്പറം കാപ്പിനെല്പാരും വിക്രമത്തൊടും 

വലത്തുചക്രം ഹാദിക്ൃനിടത്തോ ശല്യനങ്ങനേ. '” 20 

ത്രിഗര്ത്തരില്ശശൂരര് ചത്തു ശേഷിച്ചുള്ള മഹാരഥര് 

അവരെല്പാവരേയം മുന്പോതി വിട്ടിതു നിനമകന്. 21 

ആചാര്ൃയനോ ക്ഷമാശീലനേററം സന്നദ്ധര് പാണ്ഡവര് 
ഒന്നിച്ചു കാപ്പിനവനെശ്ശത്രുക്കളെ മുടിക്കവേ. കള് 
കൈവേഗമേറും ബലവാന് ദ്രോണൻ പോരില് പരാക്രമി 
പോരില് വാനോരെഴയും വെല്ലുമെന്തീ സ്സ്റോമകപാര്ത്ഥരെ? 23 

നിങ്ങളെല്പാരുമൊന്നിച്ചു പെരും പോരില്ക്കിണഞ്ഞുതാന് 
ഭര്ദ്ധര്ഷദ്രോണനെക്കാപ്പിന് ധൃഷ്ടദൃയമ“നനില്നിനിഹ. 24 
പാണ്ഡവേയഭടന്മാരില് ഞാന് കാണുന്നില്ല്പൊരുത്തനെ 

ദ്രേദണരെഃപ്പാരില് വെരുവാനായ” ധൃഷ്ടദൃമ്നനെയെന്നി 
എല്ലാംകൊണ്ടും വേണ്ടതി ങ്ങു ഭാരദ്വാജന്െറ രക്ഷയാം യേ. 
കാത്താലവന് സോമകസ്യഞ്ജയന്മാരെ മുടിക്കുമേ. 26 

39 
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സൃഞ്ജയക്കൂടമൊക്കേയും പോര്ക്കളത്തില് മുടിക്കിലോ 

പോരില് ധൃഷ്ടദൃയത്നനെയാ ദ്രരണി കൊല്ലു മസംശയം. 7 
അമ്മട്ടര് ജ് ജൂനനെല്പ്ാരില്ക്കര്ണ്ണന് വെല്ലം മഹാരഥന് 
സന്നദ്ധരാം ഭീമസേനമുഖ്യരേ ഞാന് ജയിക്കുവന്. 28 

ശേഷം പാണ്ഡവരെത്തേജസ്സ്ററേറാരെബ”ഭടരും ക്ഷണം 
ഇമ്മട്ടെനിക്കു വിജയമേറെക്കാലത്തി നൊക്കുമേ. മാ 

മഹാരഥന് ദ്രോണ രെത്താന് പോരില്പ്പാലിച്ചുകൊള്ളവിന്. "” 
എന്നോതിബാഭരതശ്രേഷ്, നിന്റെ പുത്രന് സുയോധനന് 90 

അയച്ചിതപ്പോഠം സൈനൃയത്തെക്കൂരിരുട്ടുള്ള നേരമേ. 
തുടര്ന്നു പിന്നെ വന് പോരു രാവില്ബ “ഭരതസത്തമ! 81 

ജയം കൊതിച്ചിട്ടം രണ്ട സൈന്യങ്ങഠംക്കും ധരാപതേ! 
അര്ജജൂനന് കുരുസൈന്ൃയത്തെപ്പാര്ത്ഥനെക്കരുവീരരും ടമ 

പല ശസ്രൂങ്ങളെക്കൊണ്ടും തമ്മില് പീഡപ്പെടുത്തിനാര്. 
ഭദ്രാണി പ. ഞ്ചാലനൃപനെ ദ്രോണൻ സൃഞ്ജയ രേയുമേ 38 
മുടി ക്കൊണ്ടി തു യൃദ്ധത്തില് മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല്. 
പാണ്ഡുപാഞ്ചാലര്ക്കു കുരുക്കഠംക്കുമമ്മട്ട ഭാരത! 34 

കടടത്തോരു നിലക്കേടായ” തമ്മിര്ക്കൊന്നു മുടിക്കവേ. 

കണ്ടിട്ടില്ലാ ഞങ്ങളും പണ്ടുള്ള പേര്കളമങ്ങനേ 36 
ശത്രുഭീഷണമാ രാത്രിയുദ്ധം പോലൊന്നു മുന്നമേ. 

165. യുധിഷ?ഠിരാപയാനം 

രാത്രിയൃദ്ധം. (തുടര്ച്ച) രണ്ടുകൂട്ടരും ദ്രോണനില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കുന്നു. 

തുലൃബലവാനമാര് തമ്മിലുള്ള ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം. കൃതവര്മ്മാവു” ധര്മ്മപുത്രരുടെ തേ 
രാളിയേയും കുതിരകളേയും കൊന്നതു തരു തവിടുപൊടിയാക്കുന്നു. “ചട്ട പൊ 

ട്ടിത്തേരു പോയിക്കദു തവര്മ്മശരാര്ത്തനായ * ധര്മ്മപുത്രന് പോര്ക്കുളം വിട്ടു 
പിന്മാറുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അമ്മട്ടഗ്രം രാത്രിയുദ്ധം നടക്കുമ്പോഠാംദ്ധരാപതേ! 

സര്വ്വനാശം ചെയ്യുമതി ല്ദ്ധര്മ്മപുത്രന് യുധിഷ്യിരന്  ] 

പറഞ്ഞു പാണ്ഡു പാഞ്ചാല സോമകന്മാരൊടങ്ങടന് 

ആനതേരാളുകളടെ നാശത്തിന്നായി മന്നവ! ക 

യൃധിഷ്യി രനൃപന് ചൊല്ലീ സ്വയോധരൊട മന്നവന് 
* വരുവിന് ചെലുവിന് ദ്രോണന്തന്െറ നേരിട്ട കൊല്ലുവാന്. '3 

രാജാജ്ഞയാലാപ്പാഞ്ചാലസോമകന്മാരിളാപതേ! 
ദ്രോണ ന്െറ നേരക്കുതാന് പാഞ്ഞിതുഗ്രമാര്ത്തു വിളിച്ചുടന്. 4 

അവരോടേററിതെതിരിട്ടാര്ത്തമര്ഷികഠം ഞങ്ങളം 
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ശക്തി പോലെ യഥോത്സാഹം പോരില്സ്സറത്വാനുരൂപമായ”. 5 
ഹാദ്ദികൃന് കൃതവര്മ്മാവു യൃധിഷ്ണിരനൊടേററുതേ 

ദ്രോണ ന്െറ നേര്ക്കു ചെല്ലുമ്പോഴം മത്തേഭത്തോടി ഭോപമം. 6 

ചുററുമേ ശരവര്ഷങ്ങഠം തൂകും ശൈനേയനോടടടന് 
ചെന്നേററു കാരവന് ഭൂരി ഭൂപ, സംഗ്രാമമദ്ദനന്. 7 

തേരാളി ദ്രോണനെപ്പാര്ത്തു സഹദേവന് ഗമിക്കവേ 

കര്ണ്ണന് വൈകര്ത്തനന് ഭൂപ, തടുത്തു പാണ്ഡുപുത്രനെ. ടട 

തേരാളിവീരന് തേരേറിബ ഭീമന് ചെല്ലുന്നനേരമേ 
ദുര്യോധനനെതിര്ത്തേററു മുതൃവോടെന്നവണ്ണമേ. 9 

സര്വ്വായയധക്ഷമന് യോധശ്രേഷ്ഠന് നകുലനേയുമേ 

തടുത്തു സത്വരം ധാത്രീപതേ, ശകുനി സാബലന്. 310 

തേരാളിവീ രന് തേരേറിശ്ശിഖണ്ഡിയണയ്യമ്പൊഴേ 

സംഗരത്തില്ത്തടുത്താനാക്കദുപന് ശാരദ്വതന് നൃപ! 11 

പ്രതി വിന്ധ്യന് മയില്നി റമുള്ളശ്വങ്ങളൊടേല്ലയവേ 

നൃപം ദുശ്ശാസനന് സജ്ജന് സജ്ജനെച്ചെന്നു നിര്ത്തിനാന്. 12 

മായാശതചണന്*: ഭൈമി രാക്ഷസന് ചെന്നിടുമ്പൊഴേ 

തടുത്തു നിര്ത്തിനാന് നേരിട്ടശ്വത്ഥാമാവു മന്നവ! 18 

വൃഷസേനന് സൈന്യളൃത്യറൊത്താ ദ്ൂരപദരാജനെ 
തടുത്തു പോരില് ദ്രോണന്ൊനേര്ക്കു ചെല്ലുന്ന ശക്തനെ, 14 

ദ്രോണനെക്കൊല്ലവാനായി ദ്ൂതമെത്തും വിരാടനെ 

തടുത്തു ചൊടി യോടേററു മദ്രരാജാവു ഭാരത! 15 

രഭസന് നാകലി ശതാനീ കനെത്തുമ്പൊഴാഹവേ 
ദ്രോണഹി ംസക്ക്കേററവനെച്ചിത്രസേനന് തടുത്തുതേ. 16 

മഹാരഥന് യോധമുഖ്യനര്ജജുനന് വന്നിടമ്പൊഴേ 
തടുത്തി തു മഹാരാജ, രാക്ഷസേന്ദ്രനല ംബുഷന്. 17 

പോരില് ശത്രുവധം ചെയും വില്ലാളി ദ്രോണനെത്തദാ 
തടുത്തു പാര്ഷതന് ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് സംഹൃഷ്ടരൂപനെ. 18 

ഏവം മററും പാണ്ഡുപുത്രമഹാരഥര് വരുമ്പൊഴേ 
നിന് തേരാളി കളോജസ്സ്റാല്ത്തടുത്തി തവരെബ്ബലാല്. 19 

പെരും പോരില്ക്കും ഭികളോടാനക്കാര് ചെന്നെതിര്ത്തുടന് 
മദ്ദിച്ചു പൊരുതി ക്കൊണ്ടാര് നൂറുമായിരവും ശരി. മു 

ഗൃൂപതേം രാത്രിയശ്വങ്ങഠം തങ്ങളില്പ്പം ഞ്ഞണഞ്ഞുടന് 
ചിറകുള്ളദ്രികഠം കണക്കൂക്കില്ക്കാണായിതപ്പെഴേ. 1 

സാദി മാര് സാദിമാരോടട കയര് വേലൃഷ്ടിയേന്തിയോര് 
എതിര്ത്തേററു മഹാരാജ, തമ്മി ലാര്ത്തുവിളിച്ചവര്. കള് 

* മായശതചണന്.: പലതരം മായകഠം കാണിക്കുന്നതില് സമര്ത്ഥന്. 
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പരസ്ററരം കൊന്നി തങ്ങ നരന്മാരും പെരുത്തുപേര് 

ഗദാ മുസല നാരാച ശസ്സ്രഘ കൊണ്ട കൂട്ടമായ”. 23 

കൃതാവര്മ്മാവു ഹാദ്ദിക്ൃയന് യുധിഷ്യിരനരേന്ദ്രനെ 
ചൊടിച്ചേററ തടുത്താനങ്ങാഴി യെക്കര പോലവേ. 24. 

ഹാദ്ദികൃനേ വേഗമേറുമഞ്ചമ്പെയ്ക്ക യധിഷ്യിരന് 
വീണ്ടുമെയ്യാനിരുപതു നില്ലനിലള്ലെന്നുമോതിനാന്. 25 

കൃതവര്മ്മാവു കോപിച്ചു ധര്മ്മപുത്രന്െറ മാരിഷ! 
വില്പറത്തിതു ഭല്പത്താലെയ്യാനേഴമ്പുമങ്ങടന്. 26 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തിദ്ധര്മ്മപുത്രന് മഹാരഥന് 
കൈക്കും മാറത്തു മായ് പ്പത്തമ്വെയ രൂ ഹാദ്ദിക്യനെത്തദാ., 27 

ധര്മ്മപുത്രന് പോരിലെയ്യതേററ മാരിഷ, മാധവന് 
ഇളകീ രോഷമോടേഴു ബാണവും വിട്ടിതപ്പൊഴേ. 28 

അവന്െറ വില്ലറുത്തിട്ട പാര് ത്ഥന് കൈയുറ കീറിയും 

ചാണനയ്ക്കിട്ടള്ളഞ്ചു കൂര്ത്ത ഭല്പമെയ്ക്ീടിനാനുടന്. 9 

അവന്െറ വിലയേറുന്ന പൊന്നഞ്ചട്ട പിളര്ന്നവ 

ഉല്ക്കടം ഭ്ൂമിയില്ക്കേറീ പുററില് പാമ്പുകഠം പോലവേ. 390 
നിമേഷമാത്രത്തിന്നുള്ളില് വേറേ വില്ലൊന്നെടുത്തവന് 
എയ്ക്ാനറുവതും പിന്നെപ്പത്തമ്പം പാണ്ഡുപുത്രനെ. 31 

പാമ്പിനൊക്കും വേലു ചാട്ടിയമേയാത്മാവവനന്െറമേല് 
പെരുംവില്ലാത്തേരില് വെച്ചു പാണ്ഡവന് ചാട്ടിയപ്പൊഴേ, 82 
പൊന്നണിഞ്ഞുള്ളതായോരാപ്പാണ്ഡവന് ചാട്ടിവിട്ട ൨േല് 
വലംകൈയയ പിളര്ന്നിട്ട കേറി പ്പോയീ ധരിത്രിയില്. 83 

ഈത്തക്കത്തില് പാര്ത്ഥനാശു പെരുംവില്ലൊന്നെടുത്തുട൯ 

മൂടീ ഹാദ്ദിക്യനെപ്പാരം മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല്. 34 
തേരാളി വൃഷ്ണി പ്രവരന് ശുരനാദ്ധരമ്മപുത്രനെ 
അശ്വങ്ങഠം സുതനും തേരുമില്പാതാക്കീ ക്ഷണത്തിനാല്. 36 

കൈക്കൊണ്ടു പാണ്ഡവശ്രേഷ്ഠന് വാളം പരിചയും തദാ 
കൂര്ത്ത ഭല്പങ്ങളാല്പ്പോരി ലറുത്താനതു മാധവന്. 30 

പൊന്നുംപിടിയെഴും ഘോരതോമരത്തെയെടുത്തവന് 

മഹാത്മാവായ ഹാദി കൃന്തന്െറ നേര്ക്കങ്ങു ചാട്ടിനാന്. 37 

യൃധിഷ്ി രന് ചാട്ടിവിട്ടിട്ടതൂക്കോടെത്തിടുമ്പൊഴേ 
രണ്ടായ ക്കണ്ടിച്ചു ഹാദ്ദികൃയന് കൃതഹസ്പന് ചിരിച്ചുതാന്. 38 
പിന്നെപ്പോരില്ശ്ുരശതം രതൂുകിനാ൯ ധര്മ്മപുത്രനില് 
ചൊടിച്ചു ബാണജാലങ്ങഠംകൊണ്ടു ചിന്നിച്ചു ചട്ടയും. 39 

പൊന്നണിഞ്ഞുള്ളൊരാച്ചട്ട ഹാര്ദ്ദികൃശരമേററുടന് 
താരാജാലം വാനില്നിന്നെന്നോണം പോരില്ത്തകര്ന്നുപോ 

ചട്ട പൊട്ടിത്തേരു പോയിക്കദു തവര്മ്മശരാര്ത്തനായ്* [യ. 
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പോയാനുടന് പോരു വിട്ട ധര്മ്മപുത്രന് യൃധിഷ്ടി രന്. 41 

ധര്മ്മപുത്രക്ഷിതിപനെജ്ജയിച്ചു കൃതവര്മ്മനും 
വീണ്ടും ദ്രോതനനെറ ചക്രത്തെക്കാത്തുനിന൬ൂ മഹാരഥന്. 42 

166. ദുര്യോധനാപയാനം 

രാത്രിയുദ്ധം (്രൂടര്ച്ച). സോമദത്തപുത്രനായ ഭൂരി, സാതൃകിയാല് വധി 

ക്കപ്പെടുന്നു. അശ്വത്ഥാമാവും ഘടോർല്ക്കുചനും തമ്മിലും ഭീമനും ദുര്യോധനനും 

തമ്മിലും ഭയങ്കരമായ പോരാട്ടം നടക്കുന്നു. ഭീമന്െറ ഗദാഘാതമേററു ദുര്യോ 

ധനനെറ കുതിരകളം, തേരാളിയും ഹതരാകുന്നു. ഭരവസൈനയം പേടിച്ചു 
പിന്തിരി ഞ്ഞോടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഭൂരി പോരില് ക്ഷിതിപതേ, രഥിയാം ശിനിപുത്രനെ 
കുണ്ടില്നി ന്നാനയെ പ്പോലെയെത്തുംനേരം തടുത്തുതേ. 1 

ഇവനെസ്സുാത്ൃകി ചെടിച്ചഞ്ചു കൂരമ്പ കൊണ്ടുടന് 

ഹൃദയത്ത കലാഞ്ഞെയ രൂ ചോര ചാടിയവന്നഹോ! കൂ 

അവ്വണ്ണം കാരവന് യുദ്ധദര്മ്മദന് ശിനി പുത്രനെ 

ഭജാന്തരത്തിലായ്പ്പത്തു കൂരമ്പെയ്കീ ടി നാനുടന്. 3 
മുറിപ്പെടുത്തിനാര് തമ്മിലവടരററു മഹീപതേ! 
ക്രോധത്താല്ക്കണ് ചുവത്തി ക്കൊണ്ടുക്കില് വിലിട്ടലച്ചവര്. 4 

അവര് തൂകും കടുശരവര്ഷം ഭീഷണമായ നൃപ! 
യമാന്തകോപമരവര് ചൊടിച്ചമ്പ വിട്ടമ്പൊഴേ ി 

അവര് തമ്മില് മഹാരാജ, മൂടിനിന്നിതു സംഗരേ: 
മുഹൂര്ത്തനേരമാ യുദ്ധം സമാനപ്രായമായിതേ. € 

പാിന്നെച്ചൊടിച്ചു ശൈനേയന് ചിരിച്ചുംകൊണ്ടു മന്നവ! 

വന്പനാം കുരുവീരന്െറ വില്പറത്തിതു സംഗരേ. 7 
വില്പറേറാരിവനെപ്പിന്നെ മൂര്ച്ചയയള്ളൊന്പതമ്പുകഠം 

ഹൃദയം നോക്കിയാഞ്ഞെയ'തു നില്ലനില്ലെന്നുമോതിനാന്. 8 
ഉഈക്കേറുമരി യെയ്യോരെയ ത്തേററമേററരിതാപനന് 
ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തിയെയ'തു സാത്വതനേയുമേ. 9 
അവനാഡസ്സാത്വതനെ മൂന്നബ്പെയ്യിട്ട ധരാപതേ! 
മൂര്ച്ചയേറുന്ന ഭല്പത്താല് വില്പറത്തു ചിരി ചൂതാ൯. 20 
വില്പററവന് മഹാരാജ, കോപം മുത്തൊരു സാതര്ുകി 
ഉരക്കേറിടും വേലവന്്റെറ മാറിടത്തേക്കു ചാട്ടിനാന്. 11 
വേലുകൊണ്ട പിളര്ന്നിട്ട വീണ൭ തേര്ത്തട്ടില്നിന്നവന് 

ലോഹി താംഗന് ദീപ്പരശ“മി വാനില്നിന്നെന്നവണ്ണമേ. 12 
ആശ്ശൂരനെക്കെന്നതായക്കണ്ടുടന് ദ്രരണി മഹാരഥന് 

ഈക്കോടു പാഞ്ഞടുത്താനാശ്രൈനേയനൊടു ഭാരത! 13 



ദര്യോധനാപയാനം 495 

നില്ല നിള്ലെന്നു ചൊല്ലീട്ട ശൈനേയനെയവന് നൃപ! 
വര്ഷിച്ചു ശരവര്ഷത്താല് മേരുവെക്കാറു പോലവേ. 14 

അവരക്കി ല്ശ്ലിനിസുതരഥം പാര്ത്തെടുത്തിടമ്പൊഴേ 

ഉച്ചത്തിലലറിച്ചചൊന്നാന് വന് തേരാളി ഘടോല്ക്കചന്: 18 

“നില്ല നില്ല, ദ്രോണപുത്ര, ജീവനോടേ വിടില്ല ഞാന് 
നിന്നെക്കൊല്വന് മഹിഷനെഷ്ഷണ്മുഖന് കൊന്നവണ്ണമേ. 

നിന്െറ യുദ്ധശ്രദ്ധയിന്നു തീര്ക്കുവേന് പോര്ക്കളത്തില് 
എന്നോതി ക്രോധരക്താക്ഷന് രാക്ഷസ൯ശത്രുനാശനന്[ഞാന്. "' 

ചൊടിച്ചേററു ദ്രൂരണിരയാട$ സിംഹമാനയൊടാംവിധം, 
രഥാക്ഷംപോലെയുള്ളമ്പ വര്ഷിച്ചിതു ഘടോല്ക്കചന് 18 

രഥീന്ദ്രനാം ദ്രോണകനെ മേഘം മാരി കണക്കിനെ, 
എത്തുംമുന്പാബ്ബാണ വര്ഷം പാമ്പൊത്തമ്പുകഠംകൊണ്ടവന് 19 
തരസാ പോര്ക്കളത്തിങ്കല്ച്ചഛിന്നിച്ചു ദ്രരണിയാഹവേ. 
മര്മ്മം പിളര്ക്കുമൂക്കുള്ള തീക്ഷണബാണങ്ങളാലുടന് 0 

അരിന്ദമാശരാധശഘടോല്ക്കചനെ മൂടിനാന്. 
പടത്തലഗഴ്തുലവനെയ്മമ്പ മേലേററ രാക്ഷസന് 41 
ശോഭില്ലിതു മഹാരാജ. മുള്ളന്പന്നി കണക്കിനെ. 
പരം ക്രോധം കലര്ന്നോരാബ “ഭീമപുത്രന് പ്രതാപവാൻ 32 

ഇടിത്തീ യൊത്തമ്പുകളാല് മുറിച്ചൂ ദ്രോണപുത്രനെ. 
ക്ഷുരപ്രമര്ദ്ധചന്ദ്രങ്ങഠം നാരാചങ്ങഠം ശിലീമുഖം 29 
വരാഹകര്ബണ്ണും നാളീകം വികര്ണ്ണുമിവ തൂകിനാന്. 
വഭ്രാശനിദ്ധ്വനിയെഴു മാശ്ശര്തുകടുവൃഷ്ടിയെ റം 

ക്രൂരം മേലേ വീണിടുമ്പോഠം ദ്രണിയവ്ൃഥിതേന്ദ്രിയല് 

പരം ദുസ്സഹമെന്നാലും ദി വ്യാസ്ര്രാഡ്ൃശരങ്ങളാല് ക്ട 
ഉടച്ചു വ ട്ട നൃപതേ, കാര്ക്കൂട്ടം കാററു പോലവേ. 

അപ്പെൊളാകാശത്തു ബാണയുദ്ധം മറെറാന്നു കൂടെയായ് 46 

മഹാഘോരം മഹാരാജ, യോധര്ക്കോ ഹര്ഷവര്ദ്ധനം. 

അവ തമ്മില്ക്കൂട്ടി മുട്ടി ത്തമ്മില്ത്തീ പ്പൊരിയാര്ന്നതില് ൧27 
മിന്നാമിനുങ്ങി ചിന്നീടുംവണ്ണമായ്ത്തിരന്നിതംബരം. 

ദ്ൂരണി ബാണഗണം കൊണ്ട ദിക്കൊക്കേയുമടച്ചുടന് ൫ 

നിന്മക്കഠംക്കിഷ്യമതിനായെയ രൂ രാക്ഷസനെത്തദാ. 
വീണ്ടും നടന സമരം ദ്രാണി രാക്ഷസര് തങ്ങളില് കു 

ശക്രപ്രഹ്ലാദര്ക്കു തുഖ്യം മുഴു ത്തോരര്ദ്ധരാത്രിയില്. 
പരം ഘടോർല്ക്കചന് പത്തു ബാണത്താല് ദ്രോണപുത്രനെ 90 

ചൊടിച്ചുടന് മാറിലെയ് രൂ കാലാഗ്നിക്കൊത്തവററ ,നാല്. 
രക്ഷസ്സുക്കിട്ടെയ്തതേററിട്ടാര്ത്തിപ്പെട്ട മഹാരഥന് പി! 

ഉലഞ്ഞു പോരിലാ ദ്രാണി കാറേറററ തരു പോലവേ 
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മോഹാലസ്യപ്പെട്ട കൊടി മരത്തില്ച്ചാത്തെ നിന്നുപോയ”. 342 
ഹാഹായെന്നാര്ത്തി തപ്പോഠം നിന്സൈന്യമെല്പാം നരാധിപ! 
നിന്നാഠംക്കാരൊക്കയദേദേഹം ചത്തിതെന്നോര്ത്തു മന്നവ! 33 

പോരിലാ നിലയില് ദ്രോണുപുത്രനെപ്പാരത്തു കണ്ടുടന് 
പാഞ്ചാലരും സ്യഞ്ജയരും സിംഹനാദം മുഴക്കിനാര്. 34 

അശ്വത്ഥാമാവു ബലവാന് പരം ബോധമണഞ്ഞുടന് 

ഇടംകൈകൊണ്ട ദുഡമായ വില്പമര്ത്തരിമദ്ദനന് 35 

കാതോളം വില്വലിച്ചെയ്രൂ മുഖ്യമായോരു സായകം 

ഘടോല്ക്കചന്െറ നേര്ക്കായിക്കാലദണ്ഡോഗ്രമുല്ക്കടം. 36 

ആ മുഖൃബാണമാ രക്ഷസ്സി ന്റെ നെഞ്ഞു പിളര്ന്നുട൯ 

സുപുംഖമുഗ്രം ധരയില്ക്കേറി പ്പോയീ ധരാപതേ 817 

ഏററമെയത്തേററു നൃപതേ, തേര്ത്തട്ടിഒംലിരുന്നുപോയ് 

രണുമാനി ദ്രണിയെയ്യോരൂക്കേറും രാക്ഷസേശ്വരന്. 98 

ഹൈഡി ംബി മോഹിച്ചതു കണ്ടവനെസ്സയൂതനാജിയില് 

ദ്ൂരണി പാര്ശ്വം വിട്ട മാററീ സംഭ്ൂമില്ചിട്ട സത്വരം. 39 

പോരിലമ്മട്ടെയ്ക്ക വിട്ടു ഘടോല്ക്കചനിശാടനെ 

ഉച്ചത്തി ലൊന്നലറിയാ ദ്രോണപുത്രന് മഹാരഥന് 30 

നിന്മക്കളം സര്വ്വയോധന്മാരും പൂജിച്ചു ഭാരത! 
വപുസ്സകൊണ്ടുജജ്വലി ച്ചാന് മദ്ധ്യാഹ്നാര്ക്കന് കണക്കിനെ. 41 
ഭാരദ്വാജന്െറ തേര് നോക്കിപ്പൊരുതും ഭീമസേനനെ 
താനേ ദുര്യോധനന് പോരിലെതിര്ത്തെയ “രൂ ശരങ്ങളാല്. 44 

ഒ൯പതമ്പെയ്തിതവനെയരം മാരുതി ഭാരത! 

ദുര്യോധന൯ന്താനിരുപതമ്പെതിര്ത്തെയ്തിതപ്പെഠഴേ. 49 

അവരമ്പേററു മുടീട്ട കാണായിതു രണാങ്കണേ 
വാനില്ക്കാര് കൊണ്ട മുടീടടമര്ക്കേന്ദു ക്കം കണക്കിനെ. 44 

പരം ദുര്യോധനന്റപറെയ്കിതാബ്ഭീമസേനനെ 

അഞ്ചു ഭരതമ്രേഷ്ഠ, നില്ല നിള്ലെന്നുമോതിനാന്. [1 

അവന്െറ വില്ലും കൊട്: യുമെയ്ക്റുത്തിട്ട ഭീമനും 

മൊട്ടുഴി ഞ്ഞുള്ള തൊണ്ണറവ്പെയ്യിതാക്കുരുരാജനെ. 406 

ചൊടിച്ചു ദര്യോധനനും വേറേ വന് വില്ലെടുത്തുടന് 
ഭീമനെബ'ഭരതമശ്രേപ്യു, മൂര്ച്ചുകൂടം ശരങ്ങളാല് 47 
പീഡിപ്പിച്ചു പോരില് വില്നയ്മാരെല്പാം നിന്നു കാണ്കവേ. 

&ര്യോധനന് വിട്ട ശരമൊക്കപ്പയോക്കീട്ട മാരുതി 48 

ഇരുപത്തഞ്ചെയ്തു കുരുരാജനില് ക്ഷുദ്രകങ്ങളെ. 

ഭര്യോധനന് ചൊടിച്ചിട്ട ഭീ മസേനന്െറ മാരിഷ! 6 
വില് മുറിച്ചു കത്തിയമ്പാലെയ് രൂ പത്തമ്പു പിന്നെയും. 
ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തിബ ഭീമസേനന് മഹാബലന് ൭ 
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ഏഴു കൂരമ്പുകൊണ്ടെയ്ക്കാനുടനേ നരനാഥനെ; 
അവനെറയാ വില്ലമറുത്തിതു കൈവേഗമോടവന്. ൭) 

രണ്ടും മൂന്നും നാലുമഞ്ചൃമേവം ഭീമന്െറ വില്ലുകടം 

എടുക്കുന്നതെടുക്കുന്നതങ്ങറുത്തിതു മന്നവ! 5൭2 
നിന്െറ പുത്രന് മഹാരാജ, ജിതകാശി മമോല്ക്കടന് 

വീണ്ടും വീണ്ടും വില്ലുകളെ മുറിച്ചീടമ്പൊളായവന് 63 
പോരില് മുററുമുരുക്കായ ദ്ൂഡ്ധമാം വേലു ചാട്ടിനാന്, 
മുതൃസ്വസാവിനെപ്പ്പോലെ കത്തും കേതുശിഖാഭയായ”. 64 
ആകാശത്തൊരു സീമന്തരേഖ തീര്ത്തഗ്നി ദീപ്ലിയില് 
ആ വേലെത്തുംമുന്പു മൂന്നായ” മുറിച്ചിട്ടിതു കാരവന്. 65 
ഏവരും കണ്ടുനില്ലുമ്പോഠംബ്ഭി മസേനന്െറ മുന്പിലായ് 
പിന്നെക്കനത്താഭതേടും ഗദയെബ “ഭൂപ, മാരുതി 56 
ദുര്യോധനന്െറ തേര് നോക്കീട്ടെറിഞ്ഞാനേററമൂക്കൊടും. 

ഉടനേ നിറെറ പുത്രനെറ നല്ശ്വങ്ങളെയും രണേ 57 
സൂതനേയും തേരുമുടച്ചിതാക്കനമെഴും ഗദ. 

നിന് പുത്രനപ്പോടം യൃൂപതേ, ഭീമഭീതനൊളിച്ചഹോ! 98 

മഹാത്മാവാമൊരുത്തന്െറ മററു തേരില്ക്കരേറി നാന്. 

രാത്രി ദുര്യോധനന് ചത്തിതെന്നോര്ത്താബ ഭീമസേനനും 59 
സിംഹനാദം ചെയ്തു കുരുതര്ജ്ജനം ചെയ്തിടും പടി. 
നിന്െറ സൈന്യങ്ങളും മന്നന് ചത്തിതെന്നോര്ത്തിതപ്പെൊഴേ 
ഹാഹായെന്നായപ്പൊഴൊത്തുവിളിച്ചു ചററുമേവരും. 
പേടിച്ചു മുറവ൮ം യോധന്മാരാര്ത്തനാദം ശ്രവിച്ചുമേ 6൮. 
വന്പേറുമാബഭീ മനുടെ നാദം കേട്ടും നരേശ്വര! 

ദുര്യോധനന് ചത്തുവെന്നോര്ത്തുടന് ധര്മ്മസുതന് നൃപന് 62 
വേഗമക്ങെത്തി കാന്തേയന് ഭീമസേനനെഴുന്നിടം. 

മത്സ്യ സൃഞ്ജയ പാഞ്ചാല ചേദി കേകയയോധരും 63 
മുററുമു ദ്യോഗമാര്ന്നേററു ദ്രോണനെക്കൊല ചെയ്യവേ. 
അതില്പ്പെരും പോര് നടൂ ദ്രോണന്നരികളോടഹോ! 64 

കൂരിരുട്ടത്താണ്ടുകൊണ്ടു തമ്മില്ക്കൊല്ലും പ്രകാരമേ. 

167. സഹദേവാപയനം 

രാത്രി യുദ്ധം (രൂടര്ച്ച.) കര്ണ്ണനും സഹദേവനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം. സഫ 

ദേവന്. നിസ്സഹായനായി പോര്ക്കളം വിട്ടു പായുന്നു. കര്ണ്ണന് കുറച്ച ദൂറം 

പിന് തുടര്ന്നു” വില്ലിന്െറ തുമ്പ കൊണ്ട കുത്തി വേദനിപ്പിച്ചു,” "മേലാല് സമ 
ന്മാരോടുലവേണം യുദ്ധംചെയ്യാന്; വലിയവരെ തൊട്ടകളിക്കരുതു”, കേട്ടോ,” " 

എന്നു പറഞ്ഞു” സഹദേവനെ പരിഹസിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദ്രോണ്റെറ നേര്ക്കു തേരാളി സഹദേവന് വരുമ്പൊഴേ 

കര്ണ്ണന് വൈകര്ത്തനന് പോരില് തടുത്തിതു ധരാപതേ! 4. 
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സഹദേവനുമന്നേരമൊന്പതന്വെയ്യ കര്ണ്ണനെ 

വീണ്ടുമെയ്കതീടിനാന് പോരില് ധൊട്ടഴി ഞ്ഞൊന്പതമ്പുകഠം 4 

കര്ണ്ണുനെയ്മീടി നാന് നൂറ മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ്പവന്്ററമേല് 
അവന്റ ഞാണ് വില്ലുമുടന് കൈവേഗത്താലറുത്തുതേ. ി 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തി മാദ്രീപുത്രന് പ്രതാപവാ൯ 
കര്ണ്ണൂന്െറ മേലിരുപതമ്പെയ്തയിതായതൊരല്ഭതം. ക 

കര്ണ്ണുനശ്വങ്ങളെക്കൊന്നു മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 
ഭല്പം കൊണ്ടുടനേ കാലതൂര്ക്കേററീ സൂതനേയുമേ. ംി 

വാളം പരിചയ്യം, തേര് പോയാ മാദ്രേയനെടുത്തുതേ 

അതും കൂരമ്പെയ്കു കര്ണ്ണന് ചിരിച്ചും കൊണ്ടറുത്തുതേ. 6 

പൊന്നണിഞ്ഞൂക്കെഴും ഘേരരഗദയപ്പോഠം മഹാബലന് 
കര്ണ്ണനെ തേരിന്നേര്ക്കായി പ്പോരില് വിട്ടീടിനാനവന്. 7 

സഹദേവന് വിട്ട ഗദ വന്നെത്തീടുമ്പൊളങ്ങട൯ 

തിണ്ണമവ്പെയ്കു നിര്ത്തീട്ട കര്ണ്ണന് വീഴിച്ചു ഭൂമിയില്, ൫ 
ഗദ പോയതു കണ്ടിട്ടു സത്വരം സഹദേവനും 

വേലു ചാട്ടിയതും കര്ണ്ണന് കൂരമ്പെയ്ക നറുക്കിനാന്. 9 

നല്ല തേര്ത്തട്ടില്നി ന്നാശു ചാടി മാദ്രി കുമഠരകന് 
രോഷംകൊണ്ടെരിയുമ്മാറു കര്ണ്ണന് നില്പതു കണ്ടുടന് 10 

രഥചക്രമെടുത്തിട്ട വിട്ടു കര്ണ്ണന്റെ നേര്ക്കഹോ! 
കാലചക്രം പോലെ ചീറിവരുമാച്ചക്രമപ്പൊഴേ 11. 

അനേകായിരമയന്പവെയ്കു നുറുക്കീ സൂതനന്ദനന്. 
സഹദേവനുടന്താനാച്ചക്രമററപ്പെൊഠം മാരിഷ! 12 
അച്ചുതണ്ട കടി ഞ്ഞാണു നുകവും പലമാതിരി 
ഹസ്ത ംഗമശ്വങ്ങഠം പല ചത്ത മാനുഷരെന്നിവ 13 

കര്ണ്ണന്െറ നേരക്കെറ് ഞ്ഞാനങ്ങവ കണ്ടിച്ചു കര്ണ്ണനും. 
ഹാന് നിരായുയധനായെന്നു കണ്ടാ മാദ്രീകുമാരകന് 13 
സഹദേവന് ശരനി രയേററവന് വിട്ടിതാഹവം. 
അവന്െറ പി൯പൊപൊട്ടിട പാഞ്ഞാക്കര്ണ്ണന് ഭരതര്ഷഭ! 15 

ചിരിച്ചും കൊണ്ടുഗ്രവാക്കു സഹദേവനൊടോതിനാ൯: 

“വീര, പോരില്പ്പെ.രശതൊലാ മെച്ചപ്പെട്ട രഥീന്ദ്രരായ് 16 
ാദ്രേയ, തുല്യരോടേത ക്കൂ ശജ്ംി ക്കായ് കെന്െറവാക്കില് നീ." 
പിന്നെ വില്വിന൯്തുമ്പകൊണ്ടു കത്തീട്ടവനൊടോതിനാന്: 17 

" “ഇതാ കുരുക്കളോടേററു പൊരുതുന്നുണ്ടു ഫല്ഗുനന് 
അങ്ങോട്ട ചെല്ലൂ മാദ്രേയ, കൊള്ളാം ഗേഹം ഗമിക്കിലും.'" 
അവനേ. ടീവ।ധം ചൊല്ലിക്കര്ണ്ണന് തേരാളി തേരുമായ് 
ചിരിച്ചും കൊണ്ട പാഞ്ചാലരാജപ്പടയിലേറിനാന്. 19 
കൊല്ലാന് കിട്ടീട്ട കൊന്നില്പാ മാദ്രേയനെയരിന്ദമന് 
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ക്ന്തീവാക്കോര്ത്തവന് ഭൂപ, സത്യസന്ധന് മഹാരഥന്. 0 

സഹദേവന് ഭയപ്പെട്ടു ബുദ്ധി കെട്ട ശരാര്ത്തനായ” 

കര്ണ്ണുവാക “ശല്യമേറേറററം ജീവിതത്തില് വെറുത്തുപോയ. 

പാഞ്ചാല്യനാകിന ജനമേജയന്തന്െറ തേരിലായ് 
ഉടന് കേറീ പോര്ക്കളത്തില് വെമ്പലോടും മഹാരഥന്. 2, 

168. അലംബൃുഷപരാഭവം 

രാത്രിയൃദ്ധം (തുടര്ച്ച). ദ്രോണ ന്െറ നേരെ പാഞ്ഞുചെല്ലുന്ന വി രാടരാജാ 

വിനെ ശല്ൃന് തടുത്തുനിര്ത്തുന്നു. ജ്യഷ്ണനെ സഹായിക്കാനായി ശതാനീ 
കന് ചെച്ലുന്നു. ശല്യവെറ അന്വേററു ശതാനീകന് മരിച്ചുവീഴുന്നു. വിരാട 

രാജാവു) തോററു പിന്മാറുന്നു. എതി രത്തുവനന അലംബുഷനെ അര്ജ്ജുനന് 

പോര്ക്കളത്തില് നിന്നോടിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദ്രോണന്െറെറ നേര്ക്കു പടയുമൊത്തെത്തുന്ന വിരാടനെ 
മുററും ശരഘംകൊണ്ടിട്ട മുടിനാന് മദ്രനായകന്. 1 

ഉറച്ച വില്പാളികളാരവര്ക്കടര് നടന്നുതേ 

പണ്ടാബ്ബലിമഹേന്ദ്രന്മാര്ക്കെന്നവള്ണം മഹീപതേ! ി 

മദ്രരാജന് മഹാരാജ, വഠഹിനീശന് വിരാടനെ 
മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ളൊരുന്നൂറു കൂരന്പെയ്കതീടി നാനുടന്. 3 

എതിര്ത്തെയ്താനാ നൃപനും കൂര്ത്തുമുരത്തൊന്൯പതമ്പുകയം 
പിന്നീടെഴുവതും മൂന്നും പിന്നെ നൂറമ്പുമങ്ങനെ. 4. 

മദ്രാധിപന് കൊന്നവന്െറ നാലു വാജികളേയയമേ 
രണ്ടമ്പു കൊണ്ടാദ്ധവജവും പോരില്ക്കണ്ടിച്ച വീഴ“ത്തിനാന്. 5 
അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേര്ത്തട്ടി ൽനി ന്നുടന് ചാടി മന്നവന് 
വില് വലിച്ചും കൊണ്ട നിന൬ കൂരമ്പുകഠം ചൊരിഞ്ഞവ൯. 6 

ശതാനീകന് വാഹനം പോയണ്ണനെപ്പാരത്തു കണ്ടുട൯ 

തേരോടിച്ചവി ടെയ്തകെത്തിയേവരും കണ്ടനില്ലവേ. 7 
ശതാവീകന് വരുവതു കണ്ട മദ്രമഹീ ശ്വര൯ 
പെരുത്തബപെയ്യായവനെക്കാലനൂര്ക്കു കയററിനാന്. 

ആ വിരനെക്കൊന്നളവില് വിരാടന് വാഹിനീശ്വരന് 

മേലാളെഴഷെൊന്നൊരാത്തേരില്ത്തന്നെ ചെന്നേറിയപ്പ്െൊഴേ. 
കണ്ണുരുട്ടി ക്രോധരൂലം വാച്ച വിക്രമമാര്ന്നവന് 

മദ്രരാഃന്െറ തേരാശു സായകം തൂകി മൂടിനാ൯. 14 

ഉടന് ചൊടിച്ചു മദ്രേശ൯ മൊട്ടുഴി ഞ്ഞമ്പ നൂറഹോ! 
വാഹിനീശന് വിരാടന്െറ മാറത്താഞ്ഞെയ്ക1രുപ്പെൊഴേ. 
ബലി യെണ്യെയ”ത്തേററമേററു തേര്ത്തട്ടിജംലിരുന്ധപോയ് 41. 
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മോഹാലസ്യപ്പെട്ടിതുടനാ വിരാടന് മഹാരഥന്. 1; 

സൂതന് പിന്മാററിയടരിലമ്പവേറററവനെത്തദാ 
പിന്നെയാ വന്പട നിശി പാഞ്ഞൊഴിഞ്ഞിതു ഭാരത! 19 

പോരില് ശോഭിച്ചിടം ശല്ൃയന് പെരുത്തമ്പെയ്യതേററഹോ! 

ആസ്റ്സേന്യമോടുന്നതു കണ്ടടനേ കൃഷ്ണ്ഫത്ഗുനര് 314 

ശല്യന് നില്ലയം ദിക്കിലേക്കു ചെന്നണഞ്ഞിതു മന്നവ! 

അവരെത്തുമ്പൊളര്വ്വീശ, രാക്ഷസേന്ദ്രനലംബുഷന് 16 

എട്ടു ചക്രങ്ങളുടയ പെരുംതേരിലമര്ന്നവന് 

അശ്വവക'ത്രങ്ങളാമുഗ്രപ്പിശാചുക്കഠം വഹിപ്പതായ് 16 

നിണം ചോരും കൊടിയുമായ് മാല ചാര്ത്തിയ തേരഹോ! 

കാരിരുമ്പുമയം ഘോരം കരടദിത്തോലു മുടലായ” 1 

രദ്രം ചിത്രച്ചിറകുമായ”ക്കണ്ണരുട്ടീട്ട കൂകിയും 

ഉയര്ന്ന കൊടിമേല് നില്ലും കഴുപ്പക്ഷിയെഴുന്നതായ” 18 

പെരും തേരാണ്ട രക്ഷസ്സ്റ പൊട്ടി ച്ചഞ്ജനസന്നിഭന് 
തടുത്തു പാര്ത്ഥനെത്തുമ്പോഠംക്കാററിനെക്കുന്നു പോലവേ. 29 

ഏററം പാര്ത്ഥന്െറ മൂര്ദ്ധാവിലവ്വെയ്ക്ം കൊണ്ട മന്നവ! 
ഘോരമായാത്തി ര്ന്നതാ യുദ്ധം നരരാക്ഷസര് തങ്ങളില്. 20 

കണ്ടു നിന്നീടുമേവര്ക്കും പ്രീതിയാംപടി ഭാരത! 
കഴ കൂമന് കാക്ക കങ്കം കുറുക്കന്മാര്ക്കു ഹര്ഷമായ“. 21 

ആറമ്പെയ്യാനര്ജ്ജൂനനങ്ങലംബൃഷനെയപ്പ്യൊഴെ 
അവന്െറ കൊടിയ്യം പത്തു കൂരമന്പെയ്ത മുറിച്ചുതേ. ക്കു 

മുമ്മൂന്നമ്പാല്സ്തൂതനെയും ത്രിവേണുകവുമങ്ങനെ 

മുറിച്ചിതൊന്നിനാല് വില്ലും നാലാല് വാജീ കഠം നാലുമേ. 25 

വീണ്ടും ഞാണ് പൂട്ടിടും വില്ലും രണ്ടായക്കണ്ടിച്ചിതായവന് 

പിന്നെയും നാലു കൂരമ്പാലുടനേ ഭരതര്ഷഭ 24 

പാര്ത്ഥനെയ ശൂ രാക്ഷസനെപ്പേടിച്ചോടീടിനാനവന്, 
അവനെജ്ജിഷ്ണ താല്ലറച്ചു കേറര് ദ്രോണഒെറ നേര്ക്കുടന്. 

ആന തേര് വാജികളി ലായമ്പെയ്കതും കൊണ്ടു മന്നവ! 

യശസ്വിയാം പണ്ഡുപുത്രന് വധിപ്പവര് മഹീപതേ! 26 

കാറേറററ വ്ൃക്ഷങ്ങഠം പോലെ മന്നില് വീണീടിനാര് ഭടര്. 
യശസ്വിയാം പാണ്ഡുപുത്രനെയ്യൊഴിപ്പച്ചിടമ്പൊഴേ 277 
പേടിച്ച മാന്കൂട്ടമട്ടി ലേററം പാഞ്ഞോടിയേവരും. 



169. ശതാനീികാദിയുദ്ധം 

രാത്രി യുദ്ധം (തുടര്ച്ച). ദുര്യോധനന്െറ സഹോദരനായ ചിതൂസേനന് 

നകലപൂത്രനായ ശതാനീകനോടെതാര്ക്കുന്നു . കര്ണ്ണുപുത്രനായ വൃഷസേനന് 

ദ്രൂപദരാജാവി നോടും. രണ്ടുപേരും തോററു പിന്മാറുന്നു. യൃധിഷ്യിരപുതൂനായ 

പ്രതിവി ന്ധ്യനും ദുശ്ശാസനനും തമ്മിലുള്ള ഭയങ്കര സമരം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കൂരമ്പെയ്ക്ു ശതാനീകൻ നിന് ബലം ചുട്ടെരിക്കവേ 

ചിത്രസേനന് നിന്െറ മകന് തടുത്താനങ്ങു ഭാരത! 1 
ചിത്രസേനനെയഞ്ചമ്പങ്ങെയ്കിട്ട നകുലാത്മജന് 
പത്തു കൂരമ്പെതിര്ത്തെയ്താനവ നെപ്പിന്നെയായവന്. 4 

ചിത്ൂരസേനന് പോരില് വീണ്ടും ശതാനീകനെ മന്നവ! 

കൂരമ്പൊന്പതു മാര് നോക്കീട്ടെയ്ക്കുകൊണ്ടിതു ഭൂപതേ! ടി 

മൊട്ടുഴി ഞ്ഞമ്പെയ്കവന്െറ ചട്ടയാ നകുലാത്മജന് 

ദേഹത്തില്നിന്നു വീഴിച്ചിതതൊരല്ഭതമായിതേ. 4 

ചട്ട പോയോരു നിന് പുത്രനേററം ശോഭിച്ചു ഭൂപതേ! 

കാലത്തുറ കിഴിഞ്ഞോരു പന്നഗം പോലെ മന്നവ! 5 

ഉടന് കൂരമ്പെയ്യവന്െറ കൊടി കണ്ടിച്ചു നാകുലി 

പോരില്ക്കിണഞ്ഞെയുവോന്െറ വില്ലും കണ്ടിച്ചു മന്നവ! € 

വില്ലു തേരു പോയ ചട്ട കിഴിഞ്ഞോരാ മഹാരഥന് 

എടുത്തു ദൂഡാമുക്കുള്ള വില്ല മറെറാന്നു തല്ക്ഷണം. ഴ് 

ചിത്രസേനന് നാകലിയെ മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 

ഭരതന്മാര്കളില് മഹാരഥനാഞ്ഞെയ്കിതാഹവേ. 2 

ശതാനീകൻ ചൊടിച്ചീട്ട ചിത്രസേനന്്ററ ഭാരത! 

നാലശ്വങ്ങളെയും കൊന്ന സൂതനേയ്യം മഹാബലന്. 9 

ആത്തേരില്നിന്നു ചാടീട്ടു ചിത്രസേനന് പുകഴ്ന്നവ൯ 

എയ്കാനങ്ങി രുപത്തഞ്ചു ബാണം നക്ലപൃത്രനെ. 10 

അവനാക്രിയ ചെയ്ുമ്പോഠം പേര്്ലാ നകുലാത്മജന് 

അര്ദ്ധചന്ദ്രം കൊണ്ടറുത്തു പൊന്നു കെട്ടിച്ച കാര്മ്മുകം, 11 

വില്പററു തേര് പോയശ്വങ്ങഠം ചത്തു സൂതന് നശിച്ചവന് 

വന്പനാം കൃതവര്മ്മാവിന് തേരില്ച്ചെന്നേറിനാനുടന്. 123 

ദ്രോണന്െറ നേര്ക്കു പടയൊത്തെത്തും ദ്ൂരപദവിരനെ 

വൃഷസേനന് മഹാരാജ, ബാണം വര്ഷിച്ചിതപ്പ്യൊഴേ. 319 

തേരാദി കര്ണ്ണസതനെ യജ്ഞസേനനുമാഹവേ 

കൈയ്ക്കും മാറത്തുമായര്വ്വതന്പവെയ തൂ സത്വരം വിഭോ! 14. 

വൃഷസേനന് ചൊടിച്ചിട്ടു തേരെഴും യജ്ഞ സേനനെ 

സ്തനാന്തരത്തിലായിട്ടു പെരുത്തന്പെയ്കിതക്ഷണം. 32 

പോരിലമ്പവേററമ്പുമുള്ള തറച്ച വിധമധായവര 
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ശോഭിച്ചരിതു മഹാരാജ, മുള്ളന്പന്നികഠം പോലവേ. 16 

പൊന്കടക്കെട്ടുമായ് ക്കൂരത്തു ദൊട്ടുഴിഞ്ഞു ശരങ്ങളാല് 
മേലൊക്കല്ലോരയാറാടി ശ്ലോഭി ച്ഛാരവരാഹവേ. 177 

സുവര്ണ്ണുമയമാം ചിത്രകല്പവ്ൃക്ഷങ്ങടഠം പോലവേ - 
പോരക്കളത്തി ല്പ്പൂമുരുക്കു പോടമലയും ശോഭതേടി നാർ. 18 

വൃഷസേനന് ദ്രപദനെയൊന്പതയ്പെയ്കു മന്നവ! 
എയ്കുകൊണ്ടാനെഴുപതും പിന്നെ മൂന്നമ്പുമങ്ങനെ. 29 

പിന്നെയും ശരവര്ഷങ്ങഠം വര്ഷിച്ചാക്കര്ണ്ണനന്ദനന് 

മഴ പെയ്യും കാറ പോലെ പോരി രശ്ശ്ോഭിച്ചു മന്നവ! മാ 

ചൊടിച്ചുടന് ദൂപദനാ വൃഷസേനന്്റെറ കാര്മ്മുകം 
ഈട്ടി ത്തേച്ചുള്ള ഭല്പത്താല് രണ്ടായ ക്കണ്ടിച്ചു വീിട്ടതേ. ക 

പൊന്നു കെട്ടിച്ചുറപ്പേറും വേറേ ചില്ലൊന്നെടുത്തവന് 
ഉരച്ചൂട്ടി ത്തെളിഞ്ഞ*ടും തീക്ഷ ണഭല്പശരം ദ്ൃഡം 22 

വില്ലില്ത്തൊടുത്താിട്ടുടനാ ദൂപദ൯ന്തന്െറ നേര്ക്കുടന് 
ചെധിയോമം വലിച്ചെയ് രു സോമകര്ക്കാരത്തിയാംവിധം. 

അവന്െറ ഹൃദയം കീറീട്ടതു കേറ് ധരിത്രിയില് 
വൃഷസേനശരംകൊണ്ടു മയങ്ങ പ്പോയി മന്നവന് 2൪ 

സൂതന്െറ മുറയോര്ത്തിട്ടു സൂതന് മാററീ നമേന്ദ്രനെ. 
പാഞ്ചാലത്തേരാളിയവന് ഭഞ്ജിച്ചുഒവു മന്നവ! 26 

അമ്വേററു ചട്ട പൊട്ടീടുംമട്ടായ് പാഞ്ചാലവന്പട 
ആഗ് ഘോരരാത്ര യില്പാഞ്ഞുപോയീ സൈന്യങ്ങളൊക്കയും. 

കത്തിക്കാളന്ന പന്തങ്ങഠം കൈവെടിഞ്ഞങ്ങു ചുററുമേ 

കാര് പേയ ഗ്രഹം ചിന്നിടും വാനൊത്തു മന്നവ, മന്നിടം. 27 

അവ്ൃണ്ണഭമ തോഠംവളകഠം വീണു ശോഭിച്ചു മന്നിടം 
മഴക്കാലം മിന്നല് വീണ കാറു പോലെ! മഹീപതേ! 28 

ഉടന് കരണ്ണാത്മജഭയം കൊണ്ടോടി ചുററുമാളുകഠം 
ദൈത്ൃരിന്ദ്രഭയാല്ത്താരകാമയപ്പോരിലാംപടി. 29 

അവന് പോരില്ലരം പീഡിപ്പിച്ച പാഞ്ചാലസോമകര് 
പന്തം വെളിച്ചം കാണിച്ചിട്ടേററം ശോഭിച്ചു മന്നവ! 30 

അവരെപ്പോരില് വെന്നിട്ട വിളങ്ങീ കര്ണ്ണനന്ദന൯ 
നട്ടച്ചയ്ക്കുത്തേ ഘര്മ്മാംശു* വിളങ്ങും പോലെ ഭാരത! 31. 

നിന് കൂട്ടരും പരന്മാരുമായസംഖ്യം നമേന്ദ്രരില് 

്പലിച്ചുനിന്നി തൊരുവന് വൃഷസേനന് പ്രതാപവാന്. 32 

പോരില്ശശൂരരഥി ശ്രേഷ്യസോമകന്മാരെ വെന്നവന് 
സത്വരം ചെന്നു നൃപതേ, വിം 1രനെഴുന്നിടം. ി 

ി ഘര്മ്മാംശൂ-. സൂരയന്. 
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പ്രതിവിന്ധ്യന്! വൈരി കളെച്ചുട്ടെരിച്ചെത്തിടുമ്പൊഴേ 
ദുശ്ശാസനന് തടുത്താനാ മഫ.ാരഥനെ നിന്മകന്൯. 34 
അവര് തമ്മില്പ്പ്യോരു ചിത്രരൂപമായ'ത്തീര്ന്നു ഭൂപതേ! 
കാററാകാശത്തു ബുധശുക്രപ്പോരു കണക്കിനെ. 39 
പോരില്ദ്ദാരുണമാം കര്മ്മം ചൊയ്യുമാ പ്രതിവിന്ധ്യനെ 
ദുശ്ശാസനന് നെററിയി ന്മേല് മൂന്നു ബാണങ്ങളെയ്ക്കതേ. 36 
ബലി വില്ലാളി നിന പുത്രനെയ്യോരെയ ത്തേററമേററവന് 
ശോഭിച്ചിതു മഹാരാജ, ശൃംഗമുള്ളദ്രീ പോലവേ. 37 
ദുശ്ശാസനനെയ്യം പോരില് പ്രതിവിന്ധ്യന് മഹാരഥന് 

ഒനുപതമ്പെയ്കാട്ട വീണ്ടുമേഴമ്പെയ്തീ ടിനാനുടന്. 838 
അതില്ബ്ഭാരതം,നി൯ പുത്രന് കര്മ്മം ചെയ്തിതു ദുഷ”കരം 
ഉഗ്രബാണങ്ങളാല് വീഴാത്തീ പ്രതിവിന്ധൃഹയങ്ങളെ. 39 
സൂതനേയും വിഴ്ത്തി ഭല്പംകൊണ്ടവന്തന്െറ കേതുവും 
ആവില്ലാളിക്കുള്ള തേരുമെള്ള പോലെ നുറുക്കിനാന്. 0 
ആവനാഴി കൊടിക്കൂറ യോകത്രരശ”മികളം പ്രഭോ! 
മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ളമ്പകളാലെള്ള പോലെ നറുക്കിനാന്, 41 

തേര് പോയ ധര്മ്മിഷ്നവന് വില്ലുമായിട്ട നിന്നഹോ! 
പെരുത്തമ്പു ചൊരി ഞ്ഞേററു പൊരുതീ നിന്െറ പുത്രനായ”. 42 

അവന്െറ വില്ലെയ്യറുത്തു കൈവേഗാല് കത്തിയമ്പിനാല് 
വില്ലറെറാരിവനെപ്പിന്നെപ്പത്തമ്പെയ്കതീടിനാനുടന്. 48 
അമ്മട്ടി ലണ്ണനെക്കണ്ട വന് തേരാളികഠം തമ്പികഠം 
പെരുംപടയുമൊന്നിച്ചങ്ങരം2 ചെന്ന തൃണറ്റ്റുവാന് 44 
വിളങ്ങും ശ്രുതസോമന്റെറ തേരില്ലാഞ്ഞേറിയായവന്. 
വില്ലെടുത്തിട്ടെയ്ു കൊണ്ടാന് നിന് പുത്രനെ മഹീപതേ! 35 
അപ്പ്പൊഴെന്റും നിന്മകന്്ററ ചുററുമെത്തീട്ടു നിന് ഭടര് 

പെരുംപടയൊടൊന്നിച്ചു പരമൂക്കോടെതിര്ത്തുതേ! 46 
നിന് കൂട്ടര്ക്കുമവര്ക്കും വന് പോര് നടന്നിതു ഭാരത! 
ഘോരമാം രാത്രി കാലത്തില്ക്കാല൪ വളരുംപടി. 47 

170. സങ്കുലയദ്ധം 
രാത്രിയുദ്ധം (തുടര്ച്ച). ശകുനി നകലനോടെതിര്ക്കുന്നു. നകലന്െറ 

അമ്പേററു മോഹാലസ്യപ്പെട്ട വീണ ശകുനിയെ സാരഥി പോര്ക്കളത്തില് 
നിന്നു മാററുന്നു. കൃപന് ശിഖണ്ഡി യോടേല്ക്കുന്നു . പന്തങ്ങളടെ വെളിച്ചം 
ശരവര്ഷം കൊണ്ടു മങ്ങിപ്പോകുന്നു. ആള തിരിച്ചറിയാന് കഴിയാതെ ചി 

ലര് സ്വപക്ഷീയരെത്തന്നെ വെട്ടി ക്കൊല്ലന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കിണഞ്ഞു നകുലന് നിന്െറ പെരുംപട മുടിക്കവേ 
എതിര്ത്തു കെ൯൬ആ ശകുനി നില്ല നില്ലെന്നുമോതി നാന്. 1. 

31 പ്രതീവിന്ധയന്-- യുധിഷ്ഠിരനു പാഞ്ചാലിയിലുണ്ടായ മകന്. 2 അരം 
വേഗത്തില്, 
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ആശ്ശൂരര് പകവെച്ചുള്ളോര് തമ്മില്ലയൊല് വാന് മുതിര്ന്നവര് 

അസ്വ്യോനൃമെയ്തിതാവോളം വലിച്ചെയ്യ ശരങ്ങളാല്. റി 

നൃപതേ, നകുലന്താനെവ്വണ്ണം വര്ഷിച്ചിതമ്പുകം 
അപ്വണ്ണുമെയ് തൂ ശകുനിയഭ്യാസം കാട്ടിയാഹവേ. 8 

പോരില്ബഭൂമീപതേ, മെയ്യില് ശരം മുററും തറച്ചവര് 

ശോഭിച്ചിതു മഹറരാജ, മുള്ളന്പന്നികഠം പോലവേ. 4 

പൊന്കടക്കെട്ടമായ”ക്കൂ൪ത്തു മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 

മേലൊക്കച്ചോരയാറാടി ശ്ശോഭിച്ചാരവരാഹവേ, ടി 

സുവര്ണ്ണമയമാം ചിത്രകല്പവ്ൃക്ഷങ്ങഠം പോലവേ 
പോര്ക്കളത്തില്പ്പൂരരുക്കു പോലെയും ശോഭതേടിനാര്. 6 

ആശ്ശൂരന്മാര് പോരിലമ്പ മുള്ള പോലെ തറച്ചഹോ! 
മുള്ളള്ള പുളവ്ൃക്ഷങ്ങഠം പോലെ ശോഭിച്ചു മന്നവ! 77 

കണ്ണരുട്ടീട്ട കുടിലം നോക്കിനാരവര് മന്നവ! 
പരസ്പരം ക്രോധരക്തദ്ദഷ്യിയാല് ചുട്ടിടുംപടി 8 

നിന് ഭാര്യാസോദരന് ക്രുദ്ധന് ചിരിച്ചാ മാദ്രിപുത്രനെ 

മൂര്ച്ചയേറും കര്ണ്ണ്ണി കൊണ്ടു ഹൃത്തിലെയ്യീടിനാനുടന്. 9 
നകുലന് ധന്വിയാം നിന്െറ ഭാര്യാസഹജനെയ്യവന്. 
ഇരുന്നുപോയീ തനേര്ത്തട്ടില് മോഹാലസ്യവുമാണ്ടുപോയ. 10 
പകയേറും ദുപൃവൈരിയമ്മട്ടായതു കണ്ടുടന് 
ഉച്ചത്തിലാര്ത്തു ശകുനി മഴക്കാറു കണക്കിനെ. 11 
ഉടനേ ബോധമുഠംക്കൊണ്ട നകുലന് പാണ്ഡുനന്ദനന് 

വാ തുറന്നന്തകന്മട്ടിലേററു ശകുനിയോടുതാന്. 22 
അര്വ്വതമ്പാശ്ശുകു നി യെച്ചൊടിച്ചെയ്യിതു ഭാരത! 
സ്തൃനാന്തരത്തിങ്കല് നറ നാരാച്ംം വിട്ട പിന്നെയും. 13 

പിടിപ്പാട്ടിലപന്തന്െറ വില്ലും രണ്ടായ” നുറുക്കിനാന് 
സത്വരം ധ്വജവും തേരില്നിന്നറുത്തിട്ടിതായവന്. 14 

ഈട്ടീത്തേച്ചേററവും മൂര്ച്ചയിട്ടള്ളോരൊററയമ്പിനാല് 

തുടപ്പാട്ടില്ലിഒര്ന്നിട്ട നകുലന് പാണ്ഡുനന്ദനന്്, 19 
സപക്ഷശ്യേനനെ വ്യാധനെന്നമട്ടങ്ങ വീഴ്ത്തിനാന്൯; 
ഏററമെയ ത്തേററവന് ഭൂപ, തേര്ത്തടത്തിലിരുന്നുപോയ്. 16 

കാന്തയെക്കാമുകന് പോലെ കൊടിക്കാലും പുണര്ന്നഹോ! 

നിന് ഭാര്യാസഹജന് മോഹമാര്ന്നു വീണതു കണ്ടടന് 1 
പടത്തലഷ്കണ്ണല്നിന്നിങ്ങു സുതന് തേര്കൊണ്ടു മണ്ടിനാന് 

അപ്പ്പോളാര്ത്തു പാണ്ഡവരുമവര്ക്കു തുണയാഠംകളം. 18 

പോരില്ശുത്രുവിനേ വെന്നു നകലന് ശത്രുതാപനന് 
സൂതനോടോതിനാന് ദ്രോണപ്പടയ്റെത്തിക്കുകെന്നു താന്. 19 

ആ മാദ്രീപുത്രനുടെയാ വാക്കു കേട്ടിട്ട സാരഥി 
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ദ്രോണന് നില്ല ദിക്കിലേക്കു ചെന്നി തപ്പേംദ്ധരാപതേ! 
പോരില് ദ്രോണന്്ററ നേര്ക്കെത്തുമുക്കു കൂടും ശിഖണ്ഡിയെ 
ശാരദ്വതന് കൃപന് സജ്ജനൂക്കി ല്ച്ചെന്നെതി രേററുതേ. 1 

ദ്രോണാന്തി കത്തില് കൃപര് പാഞ്ഞേററിടുമ്പോളരിന്ദമമന് 
ചിരിച്ചും കൊണ്ടെ: ന്പതമ്പകൊണ്ടെയ്കിതു ശിഖണ്ഡിയും. 22 

ആചാര്യനവനെപ്പി ന്നെയഞ്ചമ്പെയ്യിതു മന്നവ! 
വീണ്ടുമെയ്യാനിരു പതു നിന്മക്കഠംക്കിഷ്ടമേററുവാന്. 23 

ഭയങ്കരപ്പെരും പോരങ്ങവര്ക്കുണ്ടായി മന്നവ! 
ദേവാസുരപ്പോരിലിന്ദ്രശംബരന്മാര്ക്കു തുല്യമേ. 44 

ശരം കൊണ്ടംബരം മുടി ക്കൊണ്ടാരവര് മഹാരഥര് 
മഴക്കാറുകളെപ്പോലെ വീരര് പോരില് സുദുര്മ്മദര്. 25 

സ്വയമേ ഘോരമൊട്ടേറെഗ്ഘോരമായ്ത്തീര്ന്നിതപ്പെഠേ 
ആ രാത്രികാലം പൊരുതും യോധര്ക്കു ഭരതോത്തമ! 26 
കാളരാത്രികണക്കേറെഗ”് ഘോരഭീഷണമായ് നിശ 
ഗാതമന്െറ പെരുംവില്ലാശ്ശിഖണ്ഡി ധരണീപതേ! 27 

അര്ദ്ധചന്ദ്രം കൊണ്ടറത്തു കൂരമ്പും വിട്ടി തേററവും; 

കൃപ൯ ചൊടിച്ചായവന്െറ നേരക്കൂക്കന് വേലു ചാട്ടിനാന്. 

പൊന്തണ്ടുമായൃഗ്രഘണ്ടയാണ്ട ചാണനസ്ക്കു വെച്ചതായ" 
എത്തുമാ വേലു പത്തമു കൊണ്ടറുത്തു ശിഖണ്ഡിയും. 9 

പൊന്നണിഞ്ഞുള്ളൊരാ വേലു മന്നില് വീണിതു തല്ക്ഷണം 
ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തി വാഗ്മിയായോരു ഗാതമന് 30 

കൂരമ്പുകഠം ചൊരിഞ്ഞങ്ങു മുടീ ഭൂപ, ശിഖണ്ഡിയെ. 
മഹാത്മാവാം കൃപന് പോരിലെയ്കു മുടീടുമായവന് 31 

രഥി ശ്രേഷ്ഠന് തേര്ത്തടത്തിലാഗ്ശിഖണ്ഡി തളര്ന്നുപോയ”. 
അവന് തളര്ന്നതായ്ക്കണ്ട പോരില്ശ്ശാരദ്വതന് കൃപന് 82 

കൊല്ലുവാനെന്നമട്ടേറെപ്പെരുത്തമ്പെയ്കക ഭാരത! 
മഹാരഥന് യാജ്ഞസേനി പിന്തിരിച്ചെന്നു കണ്ടുടന് 33 
പാഞ്ചാലരും സോമകരും ചുററുമൊന്നിച്ചു കൂടിനാര്. 

അമ്മട്ടു നിന്മക്കളമേ ചുഴന്നൂ ദവിജമുഖ്യനെ 34 

പെരുംപടയുയമായ”പിന്നെപ്പെരുംപോരും നടന്നുതേ, 

പോരില്ത്തമ്മില് പാഞ്ഞണഞ്ഞ രഥികഠക്കു നരേശ്വര! 38 

മേഘങ്ങഠംക്കെന്നമട്ടഗ്രഘോഷമായ ത്തീര്ന്നു ഭാരത! 
പാഞ്ഞെത്തുമശ്വപ്പടയയമാനപ്പടയമായ” നൃപ 36 

അന്യോന്യം കൊന്നെതിര്ത്തേററം ക്രൂരമായീ രണം നൃപ! 
പദാതിപ്പട പാഞ്ഞെത്തും പാദശബ്ദത്തറീനാല് മഹി 97 

വിറചുപോയീ പേടിച്ച പെണ്ണ പോലെ മഹീപതേ! 

തേരാളി വീരര് തേരേറി പ്പാരമുക്കോടടുത്തുടന് പി 
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ഇയ്യ ന്പാററകളെ ക്കു:ക്കക്കൂടം പോലെ പിടിച്ചുതേ. 

രദിച്ചു ദന്തികളെയ്യം മത്തഹസ്തികളങ്ങനെ റ 

കാിണഞ്ഞെതിര്ത്തായവിടെ നിഗ്രഹിച്ചിതു ഭാരത! 

സാറി സാദിയൊടേററിട്ടും കാലാം കാലാളൊടങ്ങനെ 40 

എതിര്ത്തു പോരിലന്യോന്യം വാശിയാല് കയറാതെയായ് . 
പഠഞ്ഞേററുമോടിയയം പിന്നെത്തിരിച്ചെത്തിയുമങ്ങനെ 41 

ഉള്ള സൈന്യങ്ങഠാക്കു മഹാബഹളം മുത്തു രാത്രിയില് 
തേരാനയശ്വങ്ങളി ലായക്കത്തും പന്തങ്ങളപ്പൊഴേ 42 

പാടന്ന കൊള്ളി മീന് പോലെ കാണായ്വന്നിതു മന്നവ! 

ആ രാത്രി ഭരതശ്രേഷ്ഠ, പന്തംകൊണ്ടു തെളിഞ്ഞഹോ! 43 
പടത്തലഷ്ക്കുല്പ്പകല്പോലായിത്തീര്ന്നിതു മന്നവ! 

സുര്യന് വ്യാപി ക്കുകില്ഗ”ഘോരമിരുട്ടെങ്ങനെ നീങ്ങമോ, 

നശിച്ചിതങ്ങനേ പോരില്ലന്തത്താല്ക്കട കൂരിരുഠം. 
ആ കാശവും മന്നിടവും വിദിക്കും ദിക്കുമഞ്ങനെ 45 

ഇരുളം പൊടിയ്യം ചിന്നി വെളിച്ചം വീണു വീണ്ടുമേ. 

ശ്പ്തങ്ങഠംക്കും ചട്ടകംക്കും മാനൃയന്മാര്മൃണികഠംക്കുമേ 46 

ചിന്നും പ്രഭയവററിന്െറ ശോഭകൊണ്ട മറഞ്ഞുപോയ്. 
രാത്രികാലം മഹാരദദ്രമാ യുദ്ധം മുതിരും വിധ 47 
ഞാനെന്നായ* ചിലര് തന്നേയയമറിയാതായി ഭാരത! 
മകനെക്കൊന്നു യുദ്ധത്തി ലച്ചന് ഭരതസത്തമ! 4൫ 

മകനച്ഛചുനെയും മോഹാല് സഖാവു സഖിയേയമേ 

സംബന്ധി സംബന്ധിയെയമ്മാമന് സ്വസ്രിയനേയുമേ*. 39 

തന്നാഠംക്കാരെത്തങ്ങഠം പരര് തങ്ങളെക്കൊന്നു ഭാരത! 

അതിര്വിട്ടായി നൃപതേ, രാത്രിയുദ്ധം ഭയങ്കരം. 90 

171. സങ്കുലയദ്ധം 

രാത്രിയുദ്ധം (തുടര്ച്ച), ധൃഷടദ്യമ്നനും ദ്രോണനും തമ്മിലുള്ള യൃഭ്ധം, 

കര്ണ്ണന് ആചാര്യനെ സഹായിക്കുന്നു. ശല്ൃന്െറ സൈന്യരക്ഷകനായ ദ്രുമ 

സേനനെ ധൃഷ്ടദ്യമ*നന് വധിക്കുന്നു. സാത്യകിയും കര്ണ്ണനും തമ്മിലുള്ള 
യൃദ്ധം. പാണ്ഡവസേനയെ എതിര്ക്കാന് ഒരാളണ്ടായാര സാതൃകിയുടെ 

കഥ താന് കഴിക്കാമെന്നു കര്ണ്ണന്. ദുര്യോധനന് ശകുനിയെ പാണ്ഡവസേ 

നയെ എതിര്ക്കാന് നിയോഗിച്ചയന്റ്മുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ആ മഹാബഹളപ്പ്പോരു പേടിയാമ്മാറു മൂത്തതില് 
ധ്ൃഫൂദ്യമ് നന് മഹാരാജ, ദ്രോണനോടേറെറതിര്ത്തുതേ. 1 

ല് സ്വസ്സ്ിയ൯ ം-. മരുമകന്, സഹോദരീപുത്രൻ. 
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വന് വില്ലെടത്തു ഞാണിട്ട വലിച്ചുംകൊണ്ട വീണ്ടുമേ 

പൊന്നണിഞ്ഞുള്ളൊരാ ദ്രോണത്തേരിന് നേര്ക്കെത്തിനാന 

ദ്രോണന്െറ കഥ തീര്ക്കാനാദ്ധദഷ്ടദ്യമ“നന് ഗമിക്കവേ [വന്. 

ചുററും ചുഴന്നൊത്തുകൂടി പാണ്ഡുപാഞ്ചാലര് മന്നവ! | 

ദ്രംണാചാര്യനെയമ്മട്ട വളഞ്ഞെന്നതു കണ്ടുടന് 

ദ്രോണനെക്കാത്തു യുദ്ധത്തി ല്ച്ചുററം നിന്മക്കം സജ്ജമായ”. 4 

രാത്രി തമ്മില്ച്ചെന്നടുത്തി താപ്പടക്കടല് രണ്ടുമേ 

ക്ഷുബധസത്വങ്ങളായ് *ക്കാറേറററുലഞ്ഞാഴികഠം പോല
വേ. 

അഞ്ചമ്പുകൊണ്ടു പാഞ്ചാലൃന പിന്നെ ദ്രോണനെ മന്നവ! 

ഹൃദയം നോക്കിയാഞ്ഞെയ്മു മുഴക്കീ സിംഹനാദവും. 6 

എയ'ത്തേററാ ദ്രോണനിരുപത്തഞ്ചമ്പമ്ങെയ്യ ഭാരത! 

പിന്നെ മറെറാരു ഭല്പത്താല് മിന്നും വില്ലും നൂറുക്കിനാന്. ി 

ധൃഷ്ടദ്യൂമ്നന് ദ്രോണനെയ്യോരെയ”ത്തേററു ഭരതര്ഷഭ! 

ശീഘം വില്ല വെടിഞ്ഞിട്ട പരം ചുണ്ടു കടിച്ചുടന് 8 

ചൊടിച്ചിട്ട മഹാരാജ, ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് പ്രതാപവാൻ 

ദ്രോണന്െറ കഥതീ ര്പ്പാനായ് നല്പ വില്ലൊന്നെടുത്തുതേ. 9 

ചെവിയോളം വലിച്ചിട്ടാച്ചാപം ശത്രുവിനാശനന് 

ദ്രോണാന്തകരമാം ഘോരബാണം വിട്ടീടിനാനുടന്. 10 

ആ മഹാരദദ്രയയദ്ധത്തി ലാശ്ശക്തന് വിട്ടൊരാശ്ശൂരം 

ഉദിച്ച സൂര്യനെപ്പോലെ ശോഭിപ്പിച്ചിതു സേനയെ. 11 

ആ ഘോരമാം ശരം കണ്ട ദേവഗന്ധര്വ്വദാനവര് 

പോരില് സ്വസ്തി ദ്രോണനെന്നു ചൊല്പിനാരവനീപതേ! 12 

ആചാര്യന്െറ രഥത്തിന്െറ നേര്ക്കാബ്ബാണം വരുമ്പൊഴേ 

കൈവേഗത്തോടുടന് കര്ണ്ണന് രണ്ടായ "ക്കണ്ടിച്ചു മന്നവ! 13 

രണ്ടായ” മുറിഞ്ഞിട്ട ധ്ൃഷ്ദ്യമ"നനെയ്മമ്പ മാരിഷ! 

വിഷം പോയോരു പാമ്പെന്ന പോലെ വീണിതു ഭൂമിയില്. 

മൊട്ടുഴി ഞ്ഞുള്ള ന്പകളാല്ലോരിലമ്പെയ്യറത്തുടന് 

കൂരമ്പെയ്തീടിനാന് കര്ണ്ണന് ധൃഷ്ദ്യമ"നനെയപ്പൊഴേ. 15 

ദ്രോണപുത്രനുമഞ്ചമ്പങ്ങഞ്ചമ്പാദ്രോണര്താനുമേ 

മൂന്നമ്പു ദുശ്ശാസനനും ഭല്ലമൊന്പതു ശല്യനും, 36 

ദുര്യോധനന് താനി രുപതഞ്ചാശ്ശകനിതാനുമേ 

എയ'രൂ പാഞ്ചാല്യനെയുടനാ മഹാരഥരേവരും. 
17 

ദ്രോണനെക്കാക്കുവാനേഴ വീരരേറെറയ്യതേററവന് 

എതിര്ത്തെയ്തിതു മുമ്മൂന്നു ബാണമെല്ലാവരേയയമേ. 19 

ദ്രോണനെക്കര്ണ്ണനെ ദ്ൂരണിയേയം നിന്മകനേയുമേ 

ത്വരയോടെയ്ക1താദ്ധൃഷ്ടദ്യമ”നന് വന് പോരില് മന്നവ! 19 

& ക്ഷുബ്ധസത്വങ്ങടം ക്ഷോഭിച്ച ജീവജാലങ്ങളോടുകൂടിയവ. 
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ആ വില്ലനെയ്യതേററിട്ട ധദദഷ്ടദ്യമ"നനെ വീണ്ടുമേ. 

അത്യൃച്ചമലറി ക്കൊണ്ടു ചുററുമെയ്യീടി നാരവര്. ക 
ദ്രമസേനനെയും കോപിച്ചവനമ്പെയ്ക മന്നവ! 
വീണ്ടുമമ്പെയ്യി തുടനേ നില്ല നിള്ലെന്നുമോതിനാന്. 21 

മൂന്നു കൂരമ്വെതിര്ത്തെയ്തിതവനായവനേയുമേ. 
പോരില് പ്രാണന് പോക്കുമവ പെറന്കെട്ടുള്ളവ തേച്ചുവ 242 

പൊന്നണിക്കുണ്ഡലം ചാര്ത്തും ദ്രമസേനന്െറ മലിയെ 

ദേഹത്തില്നിന്നറുത്തിട്ടു വേറേ ഭല്ൃത്തിനാലവന്. 28 

താഴത്തു വീണി താചുണ്ട കടിച്ചുള്ള ശിരസ്സഹോ! 

കൊടുങ്കാറേറററു കൊഴിയും പനനത്തേങ്ങ കണക്കിനെ. 44 

ആ വിരന് വീണ്ടുമാ യോധന്മാരില്ക്കൂരമ്പു വിട്ടുടന് 

ഭല്പങ്ങളാല്ച്ചിത്രയോധി കര്ണ്ണുനിതന് വില്ലറുത്തുതേ. 25 

പൊറ്റത്തില്ലാ വില്ലഖറുത്തതേതുരേ കരണ്ണനപ്പൊദഴേ 

ലാ ഗുലത്തില് വരശ്കുന്നതുഗ്രസിംഹം കണക്കിനെ. മാ 

ക്രോധരക്താക്ഷനായ വീര്ത്തു വേറേ വാല്ലൊന്നെടുത്തവന് 
ശരം വര്ഷിച്ചു ബലിയാം ധൃഷ്ടദ്യമ“നനിലപ്പൊഴേ. 2 

കര്ണ്ണന് ചൊടിച്ച തായ'ക്കണ്ടാ വീരരാറു മഹാരഥര് 
പാഞ്ചാലപുത്രനെക്കൊല്വാനൊത്തണഞ്ഞിതു സത്വരം. 28 
നിററെറയാറു ധഹായോധര് നേരിട്ടവനെയപ്പ്പൊഴേ 

മുത്ൃയവിന് വായിലാപ്പെട്ടമട്ടോരത്തിതു വിഭോ, ഭടര്. 29 

ഇതിന്നിടന്ക്റു ദാശാര്ഹന് ശരജാലം ചൊരിഞ്ഞഹോ! 
ധ്ൃഷ്ടദ്യര“നന് വിക്രമിക്കും ദിക്കില് ച്ചെന്നെത്തി സാതൃകി. 
യുദ്ധദര്മ്മദനായോരാസ്സ്റാത്വതന് വന്നു കണ്ടുടന് 
രാധേയന് പത്തു ബാണങ്ങളെയ്ക്ുകൊണ്ടിതു സംഗരേ ൫91 

അവനെപ്പത്തു ബാണങ്ങളെയ്കു സാത്ൃകി മന്നവ! 
വീരന്മാര് കാണ് കവേ പോക വേണ്ടാ നില്ലെന്നുമോതിനാന്. 

ബലിയാകും സാതൃകിക്കും മഹാത്മാവായ കര്ണ്ണനും 
ബലിക്കും ശക്രനും പോലെ യുദ്ധമുണ്ടായി മന്നവ! 33 

ത്രസിപ്പിച്ചും തേരൊലിയാല് ക്ഷത്ര*ത്തെ ക്ഷത്രിയര്ഷഭന് 
എയ് തൂ സാത്യകി നീരില്ത്താര്കണ്ണനായോരു കര്ണ്ണനെ. 34 
ശക്തന് വില്ലൊലിയാല് ഭൂമി കലുക്കീടം പ്രകാരഭമ 
സൂതപുത്രന് സാത്യകിയായ് പൊരുതീ ധരണീപതേ! 39 

വിപാഠം കര്ണ്ണി നാരാചം വത്സദന്തം ക്ഷുരങ്ങളും 
പല മട്ടില് ശരനിരയെയ” തൂ സാതൃകിയേ വ്ൃഷ൯. 36 

അമ്മട്ട വൃഷ്ണി പ്രവരന് പോരിലാ യൃയയുധാനനും 

അമ്പ തൂകീ കര്ണ്ണ നി ലാസ്സൂമരം സമമായിതേ, 37 

& ക്ഷത്രം ക്ഷത്രിയവ.ശം, 
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കര്ണ്ണനേ മുന്പിലാക്കീട്ട നി ന്മക്കളവനീപതേ! 

ചുററും കൂരമ്പെയ്യി തേററമേവരും ശിനിവീരനെ. 368 
അവരും കർണ്ണനും തൂകുമസ്രം വെന്നസ്രുശക്തിയാല് 
സ്ൂുനാന്തരത്തിലാഞ്ഞെയ'രതൂു ശൈനേയന് വൃൃഷസേനനെ. 39 

ആബ്ദാണമേററമേററിട്ടു വൃഷസേനന് മഹാദൃതി 

തേര്ത്തട്ടിലുടനേ വീ വിലും കൈവിട്ട വീര്യവാൻ. 30 
വൃഷസേനന് മകന് വീരന് ചത്തുവെന്നോര്ത്തു കര്ണ്ണനും 
പുത്രശോകാര്ത്തനായ പീഡിപ്പിച്ചിതാശ്ശിനിപുത്രനെ. 41 

കര്ണ്ണന് പീ ഡപ്പെടുത്തിടും യയയയധാനന് മഹാരഥന് 

ത്വരയോടും പെരുത്തമ്പുനിര പെയ്തിതു കര്ണ്ണനില്. 42 

പത്തമ്പെയ്യാക്കര്ണ്ണനെയഞ്ചന്വെയ് രൂ വൃഷസേനനെ 
അവര്ക്കെഴും കൈയുറയ്യം വില്പം കണ്ടിച്ചു സാത്വതന്. 438 

ശത്രുഭീഷണമാമോരോ വില്ലു വേറിട്ടെടുത്തവര് 
ചുററുമെയ്യീടി നാര് കൂരമ്പവേററവും യയയധാനനെ. 44 
അമ്മട്ടു രാദ്രമഠ വീരനാശനപ്പോര് നടക്കവേ 
ഏററം കേഴംക്കായി നൃപതേ, ഗാണ്ഡീവച്ചെറുഞാണൊലി. 35 

ഗാണ്ഡീ വദ്ധ്വനിയുയം കേട്ടു പരം തേരുരുളൊച്ചയും 

സൂതജന് നൃപതേ, ചൊന്നാൻ ദുര്യോധനനൊടിങ്ങനെ: 46 
*  ഉണ്ടിതാ പട മുച്ചൂടം മുഖ്യമന്നോര്കളേയുമേ 
ഹനിച്ചു കാരവരെയ്യം മഹാഗാണ്ഡീവനി സ്വനം. 4? 
ഇടി വെട്ടും പോലെയുണ്ട കേഴംപ്പൂ തേരുരുളൊച്ചയും 
തനിക്കു ചേർന്നിടും കര്മ്മം ചെയ് കയാം പാണ്ഡവന് ദ്ൂഡംം, 
ഈപ ഫല്ഗുനന് ഭൂപ, ചുട്ടു പൊട്ടി ക്കും പടയൊക്കയും 
ചിന്നി പ്പോയ്യുടയൊക്കേയും നില്ലുന്നില്ലൊരു ദിക്കിലും. 49 

കാററടിച്ചാക്കാറുനിര പോലെ ചിന്നുന്നതുണ്ടിതാ 
പൊളിഞ്ഞ കപ്പല് കടലില്പ്പോലര്ജ*ജൂനനിലേററഹോ! 90 
ഗാണ്ഡീവം തൂകുമമ്പവേററ യോധരോടന്നതി ന്െറയും 
പോരില് വീഴുന്നതിന്േറയയും ഘോഷം കോംക്കുന്നു മന്നവ! 51. 

അര്ജജുനത്തേരിലുള്ളോരു ദുന്ദുഭി ദ്ധവനി കേളിതാ 
നരശാര്ദ്ദൂല, നിശയില് മാനത്തിടി കണക്കിനെ. 62 

ഹാഹാകാരങ്ങളും കേയംക്ക ഘോരസി ംഹാരവങ്ങളം 

അര്ജജൂനന്ത൭െറ തേരി ന്െറ നേരിട്ട പല മട്ടിലായ്. 53 
ഇതാ നില്ലൂ നമ്മുടയ മുന്പില്സ്റ്റാതൃകി സാത്വതന് 
ലാക്കിങ്ങു കിട്ടിയാല് മുററും മാററാര്ക്കൂട്ടം ജയിച്ചിടാം. ൭4. 
ദ്രോണരോടേറെറതരക്കുന്നൂ പാഞ്ചാലനൃപനന്ദനന് 
ചുററുമേ ശുൂരര് തേരാളി വീരര് കൂടിക്കലര്ന്നവന്. 65 
ഈശ്രശൈനേയനെയും ധൃഷ്ടദ്യമ്നനേയയം വധിക്കുകില് 

തീര്ച്ചയായും നരപതേ, നമുക്കു ജയമായ” വരും. 96 



600 ഘടോല്ക്കചവധപര്വ്വം 

സഭദ്രനെപ്പോലെ വളത്ഞീ മഹാരഥവീരരെ 
വൃഷ്ണിപാര്ഷ തരെക്കൊല്വാന് യത്നിക്കേണം മഹീപതേ! 57 
സപ്യസാചിയിതാ ദ്രോണുപ്പടയോടേല്ലു ഭാരത! 
ശൈനേയനായ പല കുരുവിീരരേററതറ ।ഞ്ഞുടന്. 58 

അങ്ങോട്ടു ചെല്പട്ടെയേറെ പ്രധാനി രഥിപുംഗവര് 
പാര്ത്ഥന് സാതൃകി യോടേറെപ്പേരേററതറിയാപ്പടി. ൭9 
തിടുക്കുവിന് ശുൂരര്കളേ, ഭൃശമമ്പുകളെയുവിന് 

ഇപ്പ്യോഠംത്താന് പരലോകത്തീ മാധവന് പോയിടുംപടി.”” 60 
കര്ണ്ണ്ൂന്െറയുള്ള റി ഞ്ഞോതിയുമ്മാമനൊടു നിന്മകന് 

പോരിലാിന്ദ്രന് വിഷ”ണുവോടു ചെഘ്പിടംപടി മന്നവ! 61 

* പിന്മാറാതുള്ള പതിനായിരമാനയുമായുടന് 

പതിനായിരമേ തേരുമൊത്തര്ജജൂനനൊടേല്ല നീ. 64 
ദുശ്ശാസനന് ദുര്വ്വിഷ ഹന് സുബാഹൂ ദഷ'പ്രധര്ഷണന് 

പല കാലാഠംപ്പുടയമൊത്തിവര് നിന്നെത്തുണച്ചിടും. 63 

വീരരാകും കൃഷ്ണരേയും കൊല്ക ധര്മ്മജനേയുമേ 

മാദ്രേഷരെയുമമ്മാമ, ഭീമപാണ്ഡവനേയുമേ. 64 

വാനേറര്ക്കിന്ദ്രനിലാംപോലെയെ൯ ജയാശ ഭവാനിലാം 
സ് കന്ദന് ദാനവരെപ്പോലെ പാര്ത്ഥരെക്കൊല്ക മാതുല!' "65 
എന്നോതി നിന്മകന് വിട്ടോനെതിര്ത്തു പാര്ത്ഥരോടവന് 
പെരുകും പടയും നിന്െറ മക്കളും ചേര്ന്നു സജ്ജനായ” 66 

നി നമകന്തന് പ്രിയത്തിന്നായ് പാണ്ഡവദ്ധ്വംസനോദൃതന്; 
പിന്നെ ജുണ്ടായി വന് പോരു നിന്നാഠംക്കാര്ക്കും പരര്ക്കുമേ . 67 
സാബചന് പാണ്ഡവബലം കണ്ട കേറുമ്പൊഠം മന്നവ! 
പെരുംപടയുമായസ്സൂതപുത്ര൯ സാത്ൃകിയോടുമേ 68 

എതിര്ത്തു പോരില് വളരെശ്ശൂരജാലം ചൊരിഞ്ഞവന്; 
വളഞ്ഞു മുററും നിന് കൂട്ടര് ചെന്നു സാതൃകിയെത്തദാ. 69 
ദ്രോണന് ധൃഷ്ടദ്യുമനനുടെ തേരിന്നേര്ക്കെത്തിയപ്പ്യൊഴേ 
മഹായുദ്ധം ചെയ്തിതര്ദ്ധരാത്രിയില്ബ”ഭരതര്ഷഭ! 70 

ശൂരധൃഷ്ടദയൂര്നനോടും പാഞ്ചലേരൊടുമല്ഭതം. 

172. സങ്ക,ലയുദ്ധം 

രാത്രിയയദ്ധം (തുടര്ച്ച) പരസപരം ജയിക്കടനുള്ള റ്രാശിയോഴടുകൂടി ഇ 

രുകൂട്ടരും വീണ്ടും കൂട്ടി മുട്ടുന്നു. ദുര്യോധനന് സാതൃകി യോടും, ശകുനിയും ഉലൂ 
കനും അര്ജ്ജൂനനോടും, കാരവഭടന്മാര് ധൃഷ്ടദയൂമ“നനോടും തോററു പോര്ക്കു 

ഉം വിട്ട പായുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

യൃദ്ധദുര്മ്മദരാം ന ന്െറ രാജാക്കന്മാര്കളൊക്കയും 

പചൊറു ഓമ ചൊടിച്ചിട്ട ശൈനേയത്തേര്ക്കു നേര്ക്കുടന്. 3. 



സങ്കലയുദ്ധം 

ഭൂപതേ, പൊന്മണിയണി സന്നദ്ധത്തേരകളാല്യമേ 
വളഞ്ഞിതാന കുമിരകളാലും ശിനിപുത്രനെ. 

വളകഞ്ഞുഖെച്ചിട്ടിവനെയാ മഹാരഥരേവരും 

ഉച്ചത്തി ലാര്ത്തുകൊണ്ട്ടേററൂ തര്ജ്ജിച്ചും നാലുപാടുമേ. 

സത്ൃവീരന് സാതൃകിയില്ക്കൂരമ്പില് മാരി തൂുകിനാര 
ത്വരയോടടം മഹാവീരര് മാധവന്െറ വധത്തിനായ്. 

അവര് പാഞ്ഞേല്പതാഴ്ചുണ്ട ശൈനേയന് ശത്രുനാശനന് 
ഏററുവാങ്ങീ മഹാബാഹുവേററം ബാണങ്ങളെയ്കവന്. 

അതില്സ്സ്റാത്യകി വില്ലാളിവീരന് പോരില് സുദ്ര്മ്മദന് 

തല കൊയ്ക്രീടിനാന് കൂര്ത്തു മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല്. 

ആനത്തുമ്പി ഹയഗ്രീവയംഗദം പോട്ട കൈകളും 

കുത്തിയവമ്പെയ്കറുത്തിട്ടു നിന്കൂട്ടരുടെ മാധവനു 

വെണ് ചാമരകഠം വെണ്കെറററക്കുടയും വിണു ഭാരത! 

നക്ഷത്രം ചിന്നിടും വാനു പോലായീ പാരിടം പ്രഭോ! 

യയയയധാനന് കൊന്നുകൂട്ടുമാക്കൂട്ടരക്കങ്ങ ഭാമത! 

ആര്ക്കും പ്രേതങ്ങാംക്കു തുല്ൃമാരവം വാച്ചിതേററവും. 

ആഗ്“ഘോരഘോഷം കൊണ്ട്ടേററം പുരിച്ചു! തു വസുന്ധര 

ചുററുമേ ഘോരഭയദമായിത്തിര്ന്നതിതു രാത്രിയും. 

യയയയധാനന്െറയന്വേററു പിളരും പട കണ്ടുമേ 

രോമാഞ്ചമഞ്ചിടും ഘോരനിനദം രത്രി കേട്ടുമേ 
നിന് പുത്രന് ചൊല്ലിനാൻ ഭൂപ, സൂതനോടു മഹാരഥന് 
* “ ഈരയാച്ച കേട്ടിടടന്നേടം തേരോടിക്കെ” "ന്നു വീണ്ടുമേ. 

പിന്നെദ്ടുര്യേധനനൃപന് വില്ലാളി തളരാത്തവന് 
കൈവേഗവാന് ചിത്രയോധി ചെന്നേററു യുയയധാനനായ”. 

നന്നായ് വലിച്ചെയ്യ ചോര കടിച്ചീടം ശരങ്ങളെ 

പന്തിരണ്ടെണ്ണമാദദര്യോധനന് നേര്ക്കെയ്കു മാധവന്. 

മാധവന് മുന്പിലയമ്പെയ്യ ദുര്യോധനനതേവിധം 

അമര്ഷംപുണ്ടു പത്തനു കൊണ്ടെയ്കു ശിനി വീരനെ. 
അല്ഭ തക്കാഴ്ചയില് തുല്യനിലഷ്ണുായ”ത്തീര്ന്നിതാ രണം 
മുററും പഞ്ചാലര്ക്കുമേററം മുററും നിന് ഭടര്കാംക്കുമേ. 

൭01 

19 

11 

14 

13 

14 

10 

16 

പോരില്ച്ചതൊടിച്ചു ശൈനേയന് രഥിയാം നിന്െറ പുത്രനെ 
എണ്പതമ്പുകളാഞ്ഞെയ്കുൂ മാറത്തായിട്ടു ഭാരത! 
ഇവനെറയശ്വങ്ങളെയും പേരിലവ്പെയ്കു കൊന്നുതേ 
സൂതനേയും തേരില്നിന്നു വീഴിച്ചു ശത്രുനാശനന്. 

അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേര്ത്തട്ടില്നിന്നു നിന്നുണ്ണി മന്നവ! 

17 

18 

തീക്ഷണബാണങ്ങഠംം ശൈനേയരഥത്തിന്നേര്ക്കു വിട്ടുതേ. [കി 

കൈവേഗധത്താടു ശൈനേയനാ വരുന്നന്പതമ്പുകടം 



൭02 ഘടോല്ക്കചവധപര്വ്വം 

നിന് പുത്രനെയ്യവ മുറിച്ചിട്ട പോരില്ദ്ധരാപതേ! 20) 

പിന്നെ മറെറാരു ഭല്പത്താല്സ്സുത്വരം നി നമകന്നുടെ 

പെരും വില്ലും പിടിപ്പാട്ടിലറത്തിട്ടിതു മാധവന്. 21 

തേരും വില്പം പേോയിയോരു സര്വ്വ ലോകേശ്വരന് പ്രഭ 

കൃതവര്മ്മാവിന്െറ മിന്നും തേരി ല്ക്കേറീടിനാനുടന്. 2 

ദുര്യോധനന് പിന്വലിക്കെശ്ലൈനേയ൯ നിന്െറ സേനയെ 
അര്ദ്ധരാത്രിയിലവ്പെയ്കു പായിച്ചിതു ധരാപതേ! ക 

കിരീടിയെശ്ശകുനി പോയ” വളഞ്ഞേററു മഹീപതേ! 

അസംഖ്യം തേര് പെരുത്താനക്കൂട്ടവും കൂടിയങ്ങനെ 4. 

ഭൂരിയശ്വങ്ങളും ചേര്ന്ന ചുററും ബഹളമാക്കിനാന്൯. 

അവരര്ജജൂനനില്ബ“ഭൂരി ദി വ്യാസ്രങ്ങഠം ചൊരി ഞ്ഞഹോ! 

പൊരുതാരര്ജജുനധൊട കാലച്ചോദി തര് മന്നവര. 

രതേരാന കുതി രക്കൂട്ടമഠയ തൊക്കുയുമര്ജജൂന൯ 26 

തടുത്തു നിര്ത്തി രിപുഖെപ്പിന്തിരിപ്പിച്ചിടം പടി. 

അപ്പ്പോളെയ തൂ ശകുനിയാശ്ശൂത്രസംഹാര। പാഠാര്ത്ഥനെ 7 

ചൊടിച്ചു കണ്ചുവത്ത് ക്കൊണ്ടെതിര്ത്തിരുപതമ്പിനാല് 

വീണ്ടം നൂറമ്പുകൊണ്ടിട്ട തടുത്താനാ ര്ഥീന്ദ്രനെ. 28 

അവന്െറ നേര്ക്കിരുപതമ്പെയ് രൂ ഭാരത, ഫല്ഗുനന് 

മററു വില്ലാളി കളെയും മുമ്മൂന്നമ്പെയ്തിതപ്പ്ൊഴേ. ൭9 

ആബ്ദാണാഘം തടുത്തിട്ട ഭൂപ, പോരില്ദ്ധനഞ്ജയന് 

വങള്രോഗ്രബാണമെയ്യെഷ്ണു കൊന്നു നിന്നുടെ യോധരെ. 0 

കൈയററിട്ടും മഹാരാജ, മെയമുറിഞ്ഞുമസംഖ്യൃമേ 

പു ചിന്നീടുംവണ്ണമങ്ങ ചിന്നിശ്ശോഭിച്ചു മന്നിടം. ൭. 

കിരീടം വെച്ച തലകഠം നാസാകണ്ഡലശോഭികഠം 

ചുണ്ടും കടിച്ചു കോപിച്ചു കണ്ണുരുട്ടി മിഴിച്ചവം 32 

പ്രിയം ചൊല്ലും ൃപരുടെ മണിനിഷ കങ്ങളുള്ളവ, 

ചമ്പകാഡ്്യാദ്രിശൃംഗാഭം* ചിന്നി ശ്ലോഭിച്ചു മന്നിടം. 33 

ബീഭത്സുവമ്മട്ടതൃഗ്രകറമ്മം ചെയ്തഗ്രവിക്രമന് 

മൊട്ടുഴിഞ്ഞഞ്ചമ്പകൊണ്ടങ്ങെയ്കാസ്പബലപുത്രനെ 23 

ചെൊടിച്ചെയ്യാനൊരമ്പാലെയയലൂുകനെയമാഹവേ. 

സാൌാബലന് കാണ് കെയവ്ൃണ്ണമുലുകനെയു മെയ്കയവന് 35 

അത്ൃച്ചമലറി ക്കൊണ്ടാന് പാര്ത്തട്ടു നി റയൃയംവിധം. 

പിന്നെശ്ശുകുനിതന് വില്ലമറുത്തു ശക്രനന്ദനന് 30 

നാലശ്വങ്ങളെയം കൌന്നു കാലതൂര്ക്കു കയററിനാന്. 

അപ്പാഠംത്തേര് വിട്ടു പാടിട്ടു സൌബലന് ഭരതര്ഷഭ! റ് 

ക; ചമ്പകാഡ്യ്യാദ്രിശുംഗാഭം -- പൂത്ത ചമ്പ കമരത്തോടുകൂടിയ പര്വ്വത 

ശിഖരം പോലെ. 



സകമംലയൃയദ്ധം 903 

ത്വ രയോടുമുലൃകന്്ററ തോരില്ക്കയറി നാന൯ുടന്൯. 
ഒററത്തേരിലെഴുന്നച്ഛുന്മ ക്കളാമഠ മഹാരഥര് 98 
മേഘങ്ങഠം ഗിരിയെപ്പോലെ ശരം വര്ഷിച്ചു പാര്ത്ഥനെ. 
പരം കൂരമ്പെയ്കുകൊണ്ട പാണ്ഡുപൃത്രന് മഹീപതേ! 39 
നിന് പെരുംപടയോടിച്ചു നൂറുമായിരവും ശരി. 

കാറേറററ കാറങ്ങുമിങ്ങും ചിന്നിച്ചി തറിടടംപടി 40 

ചിന്നിപ്പോയീ നരപതേ, നിന്െറ സൈന്യങ്ങഠം മന്നവ! 
ആസ്റസ്സേന്യം ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രാത്രി കൊന്നു മുടിക്കവേ 41 
പേടിച്ചുനോക്കിക്കൊണ്ടെങ്ങം പാഞ്ഞുപോയ'പത്തു ദിക്കിലും. 
പോരില് വാഹങ്ങളേ വിട്ടും ചിലരോടിച്ചുമങ്ങനെ 2 

പേടിച്ചു പാഞ്ഞു പോയ ഘോരക്കൂരിരുട്ടികകലപ്പെൊഴ. 
നിന് ഭടന്മാര്കളെപ്പ്ോോരില് ജയിച്ചു ഭരതര്ഷഭ! 43 

രസിച്ചു ശംഖൃതിനാരാ വാസദേവധനഞ്ജയര്. 
ധൃഷ്ടദൃയമനന് ദ്രോണരേ മൂന്നമ്പെയ്തിട്ടു ധരാപതേ! 44 

ഒരു കൂരമ്പകൊണ്ടാശു വില്പിന് ഞാണു നറുക്കിനാന്, 
ആഭ്ധനുസ്സ്റ നിലത്തിട്ടാ ദ്രോണന് ക്ഷത്രിയമര്ദ്ടനന് 45 
ശൂരരൂക്കുള്ളറപ്പേറും വേറേ വില്ലൊന്നെടുത്തുതേ. 

ധ്ൃഷ്ടദയര്നനെയേഴമ്പുകൊണ്ടെയ്ക്കാ ദ്രോണനങ്ങുടന് ൭7 

അഞ്ചമ്വെയ്ക്കീ ടിനാന് പിന്നെസ്സൂതനെബ'“ഭരതഷര്ഭ! 
അമ്പെയ്ക്കാ ദ്രോണനേ നിര്ത്ത ദ്ധൃഷ്ടദ്യമ “നന് മഹാരഥന് 37 
അസുരപ്പടയിന്ദ്രന്മട്ടുടച്ചു കാരവപ്പട. 

നിന്െറ പുത്രന്െറയാസ്റ്സേന്യം കൊന്നൊടുക്കുമ്പൊഴം മാരിഷ! 

ചോരത്തിര മറിഞ്ഞീട്ടം ഘോരപ്പുഴയൊലിച്ചുതേ, 

ഇരു സൈന്യത്തിനും മദ്ധ്യേ നരാശ്വേഭപ്രവാഹിയായ* 49 

യമരാഷ് ടേ വൈതരണി കണക്കേ പാര്ത്ഥിവ, പ്രഭോ! 
ആപ്പെരുംപടയോടിച്ച ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് പ്രതാപവഠന് 90 

തേജസ്വി ശോഭിച്ചു ദേവഗണത്തി തല്ശ്ശുക്രനാംപടി. 
പരം ശംഖൂ വിളില്ലാരാദ്ധൃഷ്ടദയമ്നശി ഖണ്ഡികഠം 51 

യമന്മാരും സാതൃകിയം പാണ്ഡവന് ഭീമസേനനും. 
ഈക്കേറീടും നിന്െറ രാജസ ഹസ്രത്തെജ്ജയിച്ചവര് ൭2 

സി ംഹനാദങ്ങളം ചെയ് തൂ ജയം കൊണ്ടോരു പാണ്ഡവര്. 

നിന് പുത്രനും സൂതജനും ദ്രോണനും ദ്രോണപുത്രനും 

കാണ്കവേത്തന്നെ സ ഉരോല്ക്കടരാമവര് മന്നവ! 69 

* നരാശേവഭപ്രവാഹി മനുഷ്യരും കുതിരകളും ആനകളും ഒഴുകിനടക്കുന്നതു". 



173. സജു ലയൃദ്ധം 

രാത്രിയൃദ്ധം (തുടര്ച്ച). സേനയുടെ പിന്തിരി ഞ്ഞോട്ടം കണ്ടു സങ്കടപ്പെട്ട 
ഭര്യോധനന് ദ്രോണകര്ണ്ണന്മാരോടു പല പരി ഭവവാക്കുകളം പറയുന്നു. ചൊ 
ടിച്ച അ മഹാരഥന്മാര് പാണ്ഡവരുടെ നേരെ യൃദ്ധത്തിനു ചെല്ലുന്നു, പാണ്ഡവ 
സേന തോററു പിന്തിരി ഞ്ഞോടുന്നു. ഭീമസേനന് വീണ്ടും സൈനികയന്മാരെ 

കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു” പ്രത്യാക്രമണം നടത്തുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മഹാത്മാക്കഠം വധിച്ചിട്ട പായും വന്പട കണ്ടുടന് 
കടടക്രോധമി യന്നിട്ട നിന്െറ പുത്രന് ധരാപതേ! [ 

ഉടന് കര്ണ്ണനറെറയും പോരില്ജ്ജയിക്കും ദ്രോണര്തന്െറയും 

മുന്പില്ച്ചെന്നുല്ക്കടാമര്ഷന്!വാകൃജ്ഞന്ചൊല്ലിയിങ്ങനെ: 
” “നിങ്ങളല്ലോ ചൊടിച്ചിട്ടിസ്സുംഗ്രാമത്തെത്തുടര്ന്നതും 
ജയ്ദ്രഥനെയാജ്ജിഷ”ണു പോരില്ക്കൊന്നതു കാണ്കയാല്. 3 

പാണ്ഡവപ്പടയി ങ്ങെന്്റെറ പട കൊന്നു മുടിപ്പതും 

അശക്തര്പോലെ കാണന ജയത്തില് ശക്തര് നിങ്ങളും. ട്, 

നിങ്ങഠംക്കു ഞാന് ത്ൃയാജ്യനെങ്കലപ്പൊളുമ്മട്ടരയ്ററൊാലാ 
" പോരില്പ്പഠണ്ഡവരേ വെല്പാ”മെന്നു മാനദരേ, പരം. ൭ 

നിങ്ങള പ്പേഠം സമ്മതിച്ചു വാക്കുചൊല്ലാതിരിക്കിലോം, 
യോധര് തീരും2 പാര്ത്ഥവൈരം തുടരില്പായിരുന്നു ഞാന്. 6 

നിങ്ങഠംക്കു ഞാന് പരിത്യഠജ്യനല്ലെളംില് നരമുഖ്യരേ! 
ശുഭവിക്രമരേ, തക്ക വിക്രമത്തോടെതിര്ക്കുവിന് |" റ് 
അവന്െറ വാകപ്രതോദര്ത്താല് നുന്നരാഭയ? വീരരാമവര് 
ചവിട്ടേററഹികടഠംക്കൊപ്പം ചൊടിച്ചടര് നടത്തിനാര്. 8 
തേരാളി ശ്രേഷ്ണരായോരാസ്സ്റ൪വ്വ ലോകധനുര്ദ്ധരര് 
ശൈനേയമുഖ്യരാം പാര്ത്ഥന്മാരോടാഞ്ഞേ ററിതാഹവേ. 9 
എപല്പാപ്പാരത്ഥരുമവ്വണ്ണം ത൯ തന് പടയൊടൊത്തവര് 
ആ വിീരരോടേറെറതിര്ത്തു വിണ്ടമാര്ത്തു തകര്ത്തഹോ! 10 

പാരം വില്ലാളിയാം ദ്രോണൻ പത്തമ്പാല് ശിനിമുഖ്യനെ 

ഉടന് ചൊടിച്ചെയ്കുകൊണ്ടാന് സര്വ്വശസ്ര്രധരോത്തമന്. 11 
കര്ണ്ണനും പത്തമ്പ നിന്െറ പുത്രനവ്വണ്ണമേഴുമേ 

വൃഷസേഗന് പത്തുമതിന്വണ്ണം ശകുനിയേഴുമേ; 14 

ഇവര് ചുററീ സാതൃകിയെക്കുരുസംക്രന്ദസംഗരേ.. 
പാണ്ഡവപ്പടയെപ്പോരില് ദ്രോണൻ കൊല്വതു കണ്ടുടന് 19 
സോ മകന്മാര ചുററു3മററു ശരവര്ഷം ചൊരിഞ്ഞുതേ. 

[ ൨ ഉല്ക്കടാമര്ഷന് - കോപം മൂര്ച്ഛിച്ചവന്. 3 യോധര് തീരും. ഭടന്മാ 

രെല്പാം ചത്തൊടുങ്ങുന്ന. 3 വാക“ പ്രതോദം ..വാക്കുകളാകുന്ന ചമ്മട്ടി. 4 ശരന്നര് 

ടേ പ്രചോദിതര. 9 കുരുസംക്രനദസംഗരംകാരവന്മാരെ കരയിച്ച യുദ്ധത്തില് 
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ദ്രോണൻ പാര്ത്ഥിവര്തന് പ്രാണനാശം ചെയ്തു ധരാപതേ! 14 

ചുററും രശ്മി കളാലര്ക്കനിരുഠം പോക്കുംവിധം നൃപ! 

ദ്രോണൻ കൊന്നു മുടിക്കുന്ന പാഞ്ചാലരിലിളാപതേ! 15 

തമ്മിലാര്ത്തു വിളിച്ചീടം ഘോഷം കേഠക്കായിതേററവും. 

മക്കളെത്താതരെബഭ്രാതാക്കളെ മാതൃലരെച്ചിലര് 16 

മരുമക്കളെയിഷ്ടന്മാര്കളെബ്ബന്ധുക്കളെച്ചിലര് 

കൈവിട്ട കൈവിട്ടോട$ന്നൂ വെക്കം ജീവന് കൊതിച്ചവര്; 17 

ചിലര് മോഹിച്ചു മോഹത്താല് നേമിട്ടാരവനോടുമേ 

പാണ്ഡുപ്പടയില് യോധന്മാര് പരലോകത്തിലായ് ചിലര്, 

മഹാത്മാവാവിധം പീഡിപ്പി ക്കുമാപ്പാണ്ഡവപ്പട 

ചുററും പന്തം കൈവെടിഞ്ഞു രാത്രി പാഞ്ഞോടി മന്നവ! 19 

ഭീമന് കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനന്മാരും യമരും ധര്മ്മപുത്രനും 
ധൃഷ്ടദ്യുമ്നനുമവ്വണ്ണം നോക്കിക്കണ്ടങ്ങു നില്ലവേ. 20 
ലോകം തമസ്സ്ിലാണ്ടപ്പോളറിയാതായിതൊന്നുമേ 

കുരുക്കഠംക്കു വെളിച്ചത്താല്ക്കാണാം മണ്ടുന്നതും പരര്. 21 

ആസ്സ്സേന്യമോടുമ്പൊഠം മഹാരഥരാം ദ്രോണര് കര്ണ്ണനും 
പിന്തുടര്ന്ന പെരുത്തമ്പു ചെരരിഞ്ഞുംകൊണ്ട മന്നവ! 4 

പാഞ്ചാലന്മാരുടഞ്ഞെങ്ങും ക്ഷയിച്ചീടന്ന നേരമേ 
ബുദ്ധി കെട്ടങ്ങര്ജ“ജൂനനോടരുഠംചെയ്കു ജനാദ്ദനന൯: 28 

റ “പാഞ്ചാലപ്പടയോടൊത്ത പാഞ്ചാല്യയയയുധാനരെ 

പെരുത്തമ്പെയ്യെതിര്ത്തല്ലോ വില്പരാം ദ്രോണര് കര്ണ്ണനും. 24 

അന്നേരം ശരവര്ഷത്താല് ഭഞ്ചജിച്ചിതു പെരുംപട. 

കുന്തീപുത്ര, തടുത്തിട്ടം നില്ലില്പാ പെരുംപട.”” 4൭ 

ആപ്പെരുംപടയോടുന്ന കണ്ടോതീ കേശവാര്ജജൂനര് ; 

* “ പേടില്ലോടായ”ക വിടുവിനിങ്ങ പാണ്ഡവരേ, ഭയം. 26 

ഇതാ പെരുംപടയണിയിട്ടു ശസ്ൂമെടുത്തുടന് 

ദ്രോണകര്ണ്ണുന്മാരൊടേററു ഞങ്ങം ചെല്ലുന്നതുണ്ടിതാ.'' 27 
വൃകോദരന് വരുവതു കണ്ടിട്ടപ്പോഠംജ്ജനാദനന് 
വീണ്ടും ചൊന്നാ൯ പാണ്ഡുപുത്രന് ഹര്ഷിക്കുംപടി മന്നവ! 2 

* “ഇതാ ഭീരന് രണഗ്ലാഘി പാണ്ഡുസോമകരൊത്തവ൯ 

രഥീന്ദ്രരാം ദ്രോണകര്ണ്ണന്മാരോടുക്കിലെതി രത്തുതേ, ക 

ഇവനോടൊത്തു പാഞ്ചാലവീരരും ചേര്ന്നെതിര്ക്ക നീ 

പോക സൈന്യങ്ങംക്കൊരന്തമങ്ങി ന്നൊപ്പിക്ക പാണ്ഡവ।"' 

പിന്നെയാപ്പുരുഷവ്യാ(ഘന്മാരാം പാണ്ഡവമാധവര് 

പടത്തലയ്റ്റുലാ ദ്രോണകര്ണ്ണന്മാര്ക്കെതി രനിന്നുതേ. ! 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തീരിച്ചുവനആ പിന്നേഴയം പെരുകം ധര്മ്മജപ്പുട 
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ദ്രോണനും കര്ണ്ണനും പോരില്ശ്ശത്രുമദദന ചെയ് വെടം. 32 

അര്ദ്ധരാത്രിക്കു ബഹളമായിത്തീര്൪നനൂ മഹാരണം 
ചന്ദ്രോദയത്തിലിളകും കടല്കഠംക്കൊപ്പമേ നൃപ! 33 

അപ്പേഠഠംക്കൈക്കൊണ്ടെ പന്തഞ്ങഠം കൈവിട്ടം നിന്െറ വന് പട 

കൂസല് വിട്ടും മത്തമട്ടില് പൊരുതീ പാണ്ഡുയോധരായ്. 94 

ഇരുളം പൊടിയും തിങ്ങിപ്പെരുംപോരുഗ്രമായതില് 
കേവലം പേരുകൊണ്ട്ടേററു പൊരുതീ പോരിലായവര്. 885 

പ്രഹരിക്കും പാര്ത്ഥി വന്മാര് വിളിച്ചോതുന്ന പേരുകഠം 

സ്വയംവരത്തിലാം പോലെ പോരില്ക്കേരംക്കായി മന്നവ! 

പെട്ടെന്നു നിശ്ശബ്ദമായി വീണ്ടം ഘോഷം മുഴുക്കയായ 
ചൊടിച്ചെതിര്ത്തും താന് വെന്നും തോററുമുള്ള ജനങ്ങളില്. 317 

പന്തങ്ങളേതേതു ദിക്കില്ക്കാണു കുരുപുംഗവ! 
ഏററീ ടന പാററപോലെയാശ”ശൂരന്മാരതാതിടം, 38 

കുരുക്കളും പാണ്ഡവരുമവ്വണ്ണം പെൊരുതുമ്പൊഴേ 

മുഴുത്ത പാതിരയുമായ്ത്തിരന്നിതങ്ങനെ ഭാരത! 9 

174. ഘടോല്ക്കചയാനം 

രാത്രിയുദ്ധം (തുടര്ച്ച). കര്ണ്ണനും ധൃഷൂദ്യമ് നനുമായൃള്ള ഭയങ്കംരസമര 
ത്തിന്െറ അവസാനത്തില് ധ്ൃഷദ്യമ“നന് പാഞ്ചാലന്മാരോടുകൂടി തോററു പി 

ന്മാറുന്നു. ധര്മ്മപുത്രന് ചിന്താവിഷ്ടനാകുന്നു. കര്ണ്ണന് അര്ജ്ജുനനെ കൊ 
ലൂന്നതിന്, ഇന്ദ്രനില്നിന്നും കിട്ടിയ വേല് സുക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതു 
നശിപ്പിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അര്ജ്ജുനന് കര്ണ്ണനെ തോല്പ്പിക്കാല് 
സാധിക്കയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു” രാത്ര യുദ്ധത്തില് കര്ണ്ണനോടെതിരക്കുവാനാ 

യി ഘടോല്ക്ചെമനെ നിയോഗിക്കാന് കൃഷ്ണന് ധര്മ്മപുത്രരെ ഉപദേശിക്കു 
ന്നു. ഘടോല്ക്കചന് കര്ജ്ണുന്റെറ ശേരെ അടുക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പരം പോരില് പാര്ഷതനെപ്പാര്ത്തു ശ്രുഘ്നനര്ക്കജന് 
മാറത്തെയ്തിതു മര്മ്മങ്ങളറുക്കുന്ന ശരങ്ങളെ. 3 
ആക്കരണ്ണനെയെതിര്ത്തെയ് തൂ ധൃഷ്ടദൃയമ്നനുമാഹവേ 
അഞ്ചമ്പുകൊണ്ടിട്ടടനേ നില്ല നിള്ലെന്നുമോതിനഠന്. ള് 

വന് പോര ലവരമ്പെയ്കു തമ്മില് മൂടീ മഹീപതേ! 
വീണ്ടുമെയ്യാരാവതോളം വലിച്ചമ്പുകഠം തങ്ങളില്. ദ 

പാിന്നെപ്പാഞ്ചാലവരനാം ധൃഷ്ദ്യമ“നന്െറ സൂതനെ 
നാലശ്വങ്ങളെയും കര്ണ്ണന് കാലനൂര്ക്കു കയററി നാന്. ക 
ഇവന്െറ വില്ലും കണ്ടിച്ചു തീക്ഷ് ണബഠണങ്ങഠം വിട്ടവന്൯ 

ഭല്ലം കൊണ്ടാസ്സ്ൂതനെയും തേര്ത്തടംവിട്ടു വീഴത്തിനാന്. ൭ 

അശ്വങ്ങഠം ചത്തു തേരററു സൂതസ പോയോരു പാര്ഷതന്൯ 
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തേര്ത്തട്ടില്നി ന്നുടന് ചാടീ ഗദ കൈക്കൊണ്ടു വീരൃവാന്. 6 

മൊട്ടുഴ। ഞ്ഞമ്പു കൊണ്ടോറം കരണ്ണനെയ്യീടുമായവ൯ 

കര്൪ണ്ണുനെറയരികില്ച്ചെന്നു കൌ നാലു ഹയങ്ങളെ. ഴ് 

വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ട പാര്ഷതന് ശത്രുനാശന൯ 

ധനഞ്ജയന്െറ തേരേറിക്ഷിപ്രം തേരാളി മാര്വര൯ ി 
കര്ണ്ണന്റെറ നേര്ക്കു ചെല്ലുമ്പോഠംത്തടുത്തു ധര്മ്മനന്ദനന്. 

മഹാതേജസ്വിയാം കര്ണ്ണന് സിംഹനാദം കലര്ത്തിയും 9 

ചെറുഞാണൊലിയിട്ടുച്ചം ശംഖനാദം മുഴക്കിനാന്, 

പോരില്പ്പാര്ഷതനേ വെന്നിതെന്നു കണ്ടാ മഹാരഥര് 20 

അമര്ഷവശമുഠംക്കൊണ്ടും കൊണ്ടു പാഞ്ചാലസോമകര് 
സൂതപുത്രവധത്തിന്നായ” ശ്ര്മേന്തീട്ട സര്വ്വരും 13. 

കര്ണ്ണുനന്െറ നേര്ക്കു പാഞ്ഞേററു ദ്ുഡം ചത്തൊഴി വെന്നവര്!. 
വേറിട്ടശ്വങ്ങളെപ്പൂട്ടി സൂതന് കര്ണ്ണന്റെ തേരിലും 12 

വേഗം പായ്യം നല്ല ശംഖൃവര്ണ്ണുമാം സൈന്ധവങ്ങളെ. 
മെച്ചം നേടിയ രാധേയന് പാഞ്ചാലരഥിവീരരെ 13 

കാറദ്രി യെപ്പോലെ ശരം തൂകിപ്പീഡപ്പെടുത്തിനാന്. 

കര്ണ്ണന് പി ഡിപ്പിച്ചിടന്നോരാപ്പാഞ്ചാലപ്പെരുംപട 14, 

പേടിച്ചോടീ സിംഹപീഡയേററ മാന്പേട പോലവേ. 
വീണും മഹീപതേ, വാജിമേല്നിന്നാനയില്നിന്നുമേ 15 

തേരാളി മാര് തേരില്നിന്നുമെങ്ങും കാണായി തപ്പെൊഴേ. 

കത്തിയമ്പുകളാല്പ്പോരി ലോടീടുന്ന ഭടന്െറയും 16 

കൈകളും കുണ്ഡലംചാര്ത്തും തലയും കൊയ്ക്ക സൂതജന്, 

ആനപ്പുറത്തുള്ള ന്യന്െറ തുട കണ്ടിച്ചു മന്നവ! 17 

അശ്വാരൂഡനന്െറയും പാരിലമരുന്നോന്െറയും പ്രഭോ! 
ഓടുന്നേരമറിഞ്ഞില്ലാ വേറേ പല മഹാരഥര് 18 
പോരില്ത്തന് മെയ് വാഹനങ്ങാഠം മററുമററു മറിഞ്ഞതും. 
ഘോരബാണങ്ങളേറേറററമങ്ങ പാഞ്ചാലസ്പുഞ്ജയര് 39 

പുല്ലൊന്നി ഭുകിലും സൂതപുത്രനെന്നോര്ത്തിതപ്പ്പൊഴേ. 
ഓടും സ്വന്തം യോധനെയും പോര്ക്കളത്തിലബുദ്ധികഠം ക 

കര്ണ്ണന്താനെന്നോര്ത്തവിടെനിന്നുരോടുന്നു പേടിയാല്. 

ഉടഞ്ഞു മണ്ടുമാസ്സ്സൈന്യജനത്തെപ്പാരത്തു ഭാരത! 41. 

പിന്തുടര്ന്നെത്തി നാന് കര്ണ്ണനെങ്ങുമമ്പ ചൊരി ഞ്ഞവന്. 
ബുദ്ധി കെട്ടോടിടം യോധന്മാരെയും കൊന്നിതാഹവേ, [൦ 

നില്ലാനാളായീല മഹാനവനോടിച്ചിടുന്നവര്. 
പരമേഷുക്കളാല്ക്കര്ണ്ണനെയ്ക പാഞ്ചാലര് മന്നവ! കട 

!  ചത്തൊഴിവെന്നു”_ മരിക്കയല്ലാതെ പിന്൯ന്തിരിയുകയില്ല എന്നു നി 

ശ്ചയിച്ചു” . 



൭08 ഘടോൽല്ക്ക്ചവധപര്വ്വം 

ദ്രോണൊയെയ 'ത്തേററുമെങ്ങും നോക്കിപ്പാംഞ്ഞോടിനാരവര് 

പിന്നെ സ്വദെസന്യം മണ്ടുന്ന കണ്ട മന്നന് യുധിഷ്ഠിരന് കക് 
പി൯വലിപ്പാന് തീര്ച്ച യാക്കിച്ചെഠന്നാന് പാര്ത്ഥനൊടിങ്ങ 
* *വില്ലമേന്തി മഹേഷ്വാസന് കര്ണ്ണന് നീ ല്ൃതുകണ്കെടോ [നെ 
കടുത്തോരര്ദ്ധരാത്രിക്കു ചുടുമര്ന്െ കണക്കിനെ. 

കര്ണ്ണുന്െറയമ്പേററവരൊത്താര്ക്കുമീബ”ഭീമനി സ്വനം 26 
അനമധഥമട്ടില്ക്കേഠംക്കുന്നൂ നിന് ബന്ധുക്കഠംക്കു ഫല്ഗുന! 
ഇവനമ്പു വിടുമ്പോതും തൊടുപ്പോതുമതേവിധം മു 

ഇട കാണുന്ന്ല പാരത്ഥ, ബന്ധുക്കളെ മുടിക്കുമേ. 

കാലോചി തമുടന് വേണ്ടുന്നതായക്കാണുന്നതെത്തു നീ? 28 
കര്ണ്ണൂന്െറ വധകാരൃത്തിലതു ചെയ്യൂ ധഗഞ്ജയ! ' 
എന്നു കേട്ടു മഹാരാജ, ജിഷ്ണു കൃഷ്ണനൊടോ.മിനാന്: 29 

*“ ഛര്ണ്ണൂന്െറ വിക്രമം കണ്ട പേടിപ്പൂ ധരമ്മജന് നൃപന് 
ഈ നി ലക്യ്ത്കുന്തു ചെയ്യേണ്ടു കര്ണ്ണപ്പുടയില് വണ്ടുമേ? 90 

ഉടനങ്ങുന്നുറന്റേണ കോടുന്നല്ലേോ പെരുംപട 
ദ്രോനന്െറയമ്പേററുടഞ്ഞ ഭടര്ക്കു മധുസൂദന! 3 
കര്ണ്ണന് ദപടി പ്പെടുത്തുമ്പോയം നില കിട്ടുന്നതില്ലിഹ; 

കാണുന്നേന് കണ്ണൂനമ്മട്ട പേടിലിട്ടു ചരിപ്പതും. 32, 

ഓടും തേരാളിവരരില്ക്കൂരമ്പകഠം ചൊരിഞ്ഞഹോ! 

പടത്തലന്റുലി വനീ ക്കേററമീ ഞാന് സഹിപല്പിടാ. 33 

പാദസ്പർശം പാമ്പ പോലേ പ്രത്യക്ഷം വൃഷ്ണിപുംഗവ! 

മഹാരഥന് കര്ണ്ണൂനുള്ള ദിക്കിലെത്തിക്കണം ഭവാന് ി 
ജവനെക്കൊല്ലു വനിവനെന്നെയോ മധുസൂദന! ' 

വാസു ദേവന് പറഞ്ഞു 

ഞാന് കാണുന്നൂ പാര്ത്ഥ, കര്ണ്ണന് പോരിലിന്ദ്രന് കണക്കിനെ 

ചരിപ്പതും നരവ്യഘനതി മാനുഷവിക്രമന്. 35 

അചവനോടേളുവാന് പോരിലന്യനില്പാ ധനഞ്ജയ! 
നിദയാ ഘഃദാല്ക്കുചനി ശാചരനോ മാത്രമെന്നിയേ. 96 

നിനക്കു തക്ക സമയമായതിലപ്പനഘാശയ! 

മഹാബാഹോ, സൂതജനായപ്പോരില് നേരിട്ടെതിരക്കുവാ൯. 

കൊള്ളി മീന്പോലെരിഞ്ഞുംകൊണ്ടങ്ങ നില്ലുണ്ട വാസവി* 

പോരില് നിന്നെക്കൊല്ലു വാനായ് സൂതപുത്രന് മഹാളജ! 98 

സൂക്ഷിച്ചിരുപ്പുണ്ടീ വേലു വഹിപ്പൂ രദ്ൂരൂപവും. 
നിത്യം കൂറാണ്ടപന് പാരം ഹിതകാംക്ഷി ഘടോല്ക്കചന് 99 

ഘടോല്ക്കചനെതിര്ക്കട്ടേ കര്ണ്ണനോട മഹാബലന്, 
അധവധനോ ഭീമനു പിറന്നവന് ദേവപരാക്രമന്._. 40 

മഃ വാസവിംവാസവ(ഇന്ദ്രുനില് നിന്നു കിട്ടിയ വേലു”. 



ഘടോല്ക്കചയാനം 509 

രാക്ഷസാസുരദി വ്യാസ്രുമുണ്ടായ ൮നി ലൊക്കയും__. 

പോരില് ഖെല്ലം കര്ണ്ണനെയെന്നെനിക്ക ല്ലൊരു സംശയം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നു ചൊല്ലി മഹാബാഹു പാര്ത്ഥനോടംബുജേക്ഷണന് 

വിളിച്ചിതാ രാക്ഷസനെ, മുന്പില്ക്കാണായിതായവ൯. 42 

ചട്ടയിട്ടിട്ട വാഠം വില്ലമമ്പു മന്തിദ്ധരാപതേ! 
അഭിവാദ്ൃംചെയ്ത കൃഷ്ണ്ഫല്ഗുനന്മാരെയായവന്. 48 

ഗര്വ്വോട ചൊല്ലിനാനപ്പേോ ളിതാ ഞാന:ജ്ഞ നല്കണം." " 
ദീപ്ലാസ്യനായ ദീപ്യദ്ൃക്കായ”ക്കാറെക്കും ഭൈമിയോടുടന് 44 
ച ൪രിച്ചുംകൊണ്ടു ദാശാര് ഹന് നേരേ കല്ലിച്ചിതിങ്ങനെ. 

വാസു ദേവന് പറഞ്ഞു 

ഘടോല്ക്കച, ധരിക്കൂനീ കോംക്കൂ ചൊല്ലന്നതിന്നു ഞാന് 
നിന് വിക്രമത്തിനെറ കാലമിതു  ററാര്ക്കുമൊത്തിടാ. 45 
പോരില് മുങ്ങും പാണ്ഡവരര്ക്കു നീയിപ്പ്പോഴം പ്രവ! മാകെടോ 

പല ദിവ്യ്യാസ്രങ്ങഠം നി നക്കുണ്ട രാക്ഷസമായയും. 49 
ഹൈഡി ംബേ,കാണ്കെടേ2 കര്ണ്ണനിതം പാണ്ഡവസേനയെ 

ഗോപാലന് പയ്ക്കുളെപ്പോലെ പോരിലാട്ടിയൊഴിപ്പതും. 37 
ഇതാ കര്ണ്ണന് മഹേഷ്വാസന് മതി മാന് ദൃഡവിക്രമന് 
പാണ്ഡ്യസൈന്ൃക്ഷത്രിയേന്ദ്രന്മാരെച്ചുട്ട പൊടിക്കയാം. 48 

പെരുത്ത ശരവര്ഷങ്ങഠം ചൊരിഞ്ഞു ദഡധ്വനികഠം 

ശരാര്ച്ചിസ്സ്റാല് പീഡയേററു നിള്ലുവാനമശക്തരായ്. 49 

നിശീഥാ ത്തില് സൂതപുതുശരവര്ഷാര്ത്തരായഹോ! 

ഇതാ പാഞ്ചാലരോടുനനൂ സി ംഹാദദിതമൃഗപ്പടി. 90 

ഇപ്രകാരം തൂുടര്ന്നോനിസ്സ്ൂതപത്രനെയാഹവേ 

തടുപ്പാനില്ല മററാരും നീയെന്നേ ഭീമവിക്രമ! 21 
നീ ചെയ്യേണം മഹാബാഹോ, തക്ക കര്മ്മം തനിക്കുമേ 

മാതുലര്ക്കും പിതൃക്കഠംക്കം തേജോവിക്രമശക്തീയാല്. 5൭2 

ഇതിനല്ലോ കൊതിക്കുനനൂ ഫഹൈഡംബേ, മര്ത്ത്ൃയര് മക്കളെ 
ദുര്ഗ്ഗം കയററുകില്ലെന്നോ കേററു ബന്ധുക്കളെബ “ഭവാന്. 63 
പ'താക്കഠം മക്കളെ സ്വാര്ത്ഥമോര്ത്തിച്ചുി പ്പ ഘടോല്ക്കച! 

കയററി ക്കൊണ്ടിടടമിഹ,പരലോകങ്ങളായവര. 54 

മഹാത്മാവാം നിനക്കുണ്ട നിസ്കൂല്യം ഘോരമാം ബലം 

പോരില്പ്പ്യൊരും നിനക്കിന്നു തുല്യനായില്ലൊരുത്തനും. ൭5൭ 

രാത്രി കരണ്ണന് ശരം തൂകിയുടക്ക്കും പാണ്ഡവര്ക്കു നീ 

ധാര്ത്തരാഷ'ട്രരില് മുങ്ങുമ്പോഠംക്കരയറവു പരന്തപ! ൭6 
രാത്രിയ ത്ര രാക്ഷസന്മാര് പീണ്ടും നിസ്സ്റീ രവിക്രമര 

പൂവം പൊങ്ങുതടി. 2 നിശീഥം ടം അര്ദ്ധരാത്രി. 



൭10 ഘടോല്ക്കചവധപര്വുവം 

ശക്ത രേററം സുദുര്ദ്ധര്ഷര് ശ്ശൂരര് വിക്രാന്തയോധികഠം. 57 

രാത്രികാലം മായകൊണ്ട കൊല്ലു വില്ലാളി കര്ണ്ണനെ 

ദ്രോണനെക്കൊല്ലുമേ ധ് ഷുദൃമ്നന്തൊട്ടുള്ള പാര്ത്ഥരും, 53 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കണ്ണനേവം ചൊന്ന ഘ ടോല്ക്കചരാക്ഷകാസനോട്ടന് 

നേരേ പറഞ്ഞു കൌരവ്യ, ധനഞ്ജയനുമിങ്ങനെ: ൫9 

"“ഘടോല്ക്കച, ഭവാന് ദീര്ഗ്ഘബാഫഹു സാത്യകിയും മമ 

മതന്മാര് സര്വ൮്വസൈനൃയത്തില് പാണ്ഡവന് ഭീമസേനനും. 00 
രാത്രിനേരം കരണ്ണനുമായ് ദൈ്വൈരഥത്തിന്നു പോക നീ 

പിന്ഭാഗം കാത്തുകൊണ്ടീടും മഹാതേരാളി സാതൃക. 61 

ശുരനാം കര്ണ്ണനെക്കൊല്പു സാത്വതന് തുണയായ നീ 

ഇന്ദ്രന് താരകനെ സ്കന്ദന് തുൂണച്ചോന് കൊന്നവണ്ണമേ.'” 62 

ഘ്വടോല്ക്കചന് പറഞ്ഞു 

പോരും കര്ണ്ണുനു ഞാന് പോരും ദ്രോണന്നുമിഹ ഭാരത! 

മററുള്ളോരു മഹാന്മാരാം കൃതാസ്രൂുക്ഷത്രിയര്ക്കുമേ. 63 
സൂതപൃത്രന്നിന്നു രാത്രി കൊടുക്കുന്നു ണ്ടൊരാഹവം 
ഭൂമി നില്ലം കാലമൊക്കജജനങ്ങഠം പറയ്യം പടി. 64 
ശൂരന്മാരെ വിടില്പാ ഞാന് ഭീതരെത്തൊഴുതോരെയും 

പരം രാക്ഷ സ്ധര്മ്മത്തില് മുഴുക്കെക്കൊന്നൊടുക്കുവന്. 65 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നുരച്ചു മഹാബാഹു ഹൈഡി ംംബിയരിനാശനന് 
കര്ണ്ണന്റെ നേര്ക്കാര്ത്തു ചെന നിന്െറ സൈന്യം നടുങ്ങവേ. 

ദീപ്യാസ്്യനായ” ദീപ്തപകേശനവന് കോപിച്ചടുക്കവേ 

ചിരിച്ചു പുരുഷവ്യാഘനേററു കൈക്കൊണ്ട സൂതജന്. 67 
പോര്ക്കളത്തില്പ്പേോര് നടന്നൂ കര്ണ്ണരാക്ഷ സര്തങ്ങളില് 
ഗര്ജ്ജിച്ചു രാജശാദൂല, ശക്രപ്രഹ്ലാദര്തുല്യമേ. 68 

175. അലംബഷവധം 

രാത്രിയയദ്ധം (തുടര്ച്ച). കര്ണ്ണന്െറ നേരെ ഓടിച്ചെല്ലുന്ന ഘടോല്ക്കുച 

നെ കണ്ടു കര്ണ്ണരക്ഷയ് ക്കായി ദുര്യോധനന് പല വീരരേയും നിയോഗിക്കു 
ന്നു. ജടാസുരന്െറ പുത്രനായ അലംബുഷന് അച്ചനെ കൊന്ന പക പോക്കോനാ 
യി പാണ്ഡവന്മാരോടേല്ലാന് സന്നദ്ധനാകുന്നു. ദുര്യോധനന് അയാളെ ഘടോല് 

ക്കച ന്െറ നേരെ അയയുന്നു. ഘടോല്ക്കചനും അലംബുഷനും തമ്മിലുള്ള ഭയ 

രമായ യുദ്ധം. അലംബുഷവധം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സൂതപൃത്രന്െറ തേരിന്റെറ നേരേ നൃപ, ഘടോല്ക്കചന് 
മഹ-ഭജന് കര്ണ്ണുവധത്തി നായ “റ്പേ വേതു കണ്ടുടന് 1 



അലംബൃഷവധം ൭11 

പറഞ്ഞു നിന്മകനതില്ദുശ്ശാസനനൊടിങ്ങനെ: 

* “ കര്ണ്ണുന്െറ വിക്രമം കണ്ട പോരി ലീ രാക്ഷസന് ദ്ൂതം ക 

കര്ണ്ണന്െറ നേര്ക്കു ചെല്ലുന്നു നിര്ത്തുകീ രഥിവീരനെ. 

പെരുംപടയൊടും കൂടിച്ചെല്പകങ്ങ, മഹാബലന് 3 

കര്ണ്ണന് വൈകര്ത്തനന് രക്ഷസ്സ്സോടേല്ലാന് തുടരുന്നിടം. 

രക്ഷിക്കൂ കര്ണ്ണനെപ്പോരില് സൈന്യത്തോടൊത്തു മാനദ! 4: 

പ്രമാദാല്ക്കര്ണ്ണനെ മുടിച്ചീടൊല്പാ ഘോരരാക്ഷസന്, '" 

ഇതീന്നിടയ്ക്കു രാജാവേ, ജടാസുരസുതന് ബലി ൭ 

ദുരേയ്യോധനന്െറ മുന്പെത്തിച്ചെൊന്നാന് യേോധരിലുത്തമന്: 

:  രണദുര്മ്മദര് നിന് വൈരി വീരന്മാരെ സ്സയോധന! 6 

കൂട്ടത്തോടേ പാണ്ഡവരെ നിന്നാജഞപ്പടി കൊല്ലുവന്. 

മുന്നമെന്നച്ചനാമുക്കന് ജടാസുരനി ശാടനെ ഴ് 

രക്ഷോഘ “ന കര്മ്മം! ചെയ്തിട്ടാ ക്ഷ ുദ്രരാം പാര്ത്ഥര് വീഴ'ത്തി 

അതിന്െറ പക വീട്ടം ഞാന് ശത്രുശോണിതപൂജയാല് [നാർ 
ശത്രുമാംസത്താലുമെന്നെ ബ”ഭൂപ, കല്ലിച്ചയദ്തുണം.”" 

വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രീതി കാട്ടിയവനോടോതി മന്നവന്: 9 

“ “പോരും ശത്രുജയത്തിന്നീ ദ്രോണകര്ണ്ണാദ്യരൊത്ത ഞാന്, 

നീ ചെല്പകെന് കല്പനയ്ക്കു ഘടോല്ക്കചനെയാഹവേ 10 

ക്രൂരം ചെയ്യും മര്ത്ത്യജാതരക്ഷസ്സ്റാം രാക്ഷസേന്ദ്രനെ 

നിത്യം പാര്ത്ഥക്കു ഹിതനെ ഹസ്ത്ൃശ്വരഥഘാതിയെ 31. 

പോരില് വൈഹായസഗാനെക്കാലനൂര്ക്കങ്ങയകഷ്ക്ു നീ." 

എന്നു കേട്ട വിളിച്ചേററു ഘടോല്ക്കചനൊട്ടല്ക്കടന് 32 

നാനാശസ്ത്രം തൂകി ജടാസുരജന് ഭീമപുത്രനെ. 

അലംബുഷനെയ്ും കര്ണ്ണനേയും വന് കുരുസൈന്യവും 13 

മദ്ദിചു ഹൈഡിംബനൊരാഠം കാര്കളെക്കാററു പോലവേ, 

മായാബലമെഴം രക്ഷസ്സിനെക്കണ്ടിട്ടലംബുഷന് 14 

ഘടോല്ക്കചനെ നാനാമട്ടേററമമുകഠം തൂകി നാന്. 

ഭൈമസേനിയെയൊട്ടേറെയമ്പുകൊണ്ടെയ്യലംബുഷന്. 15 

പാണ്ഡവപ്പടയവ്പെയ്ക പരം പായിച്ചിതായവന്. 

അവന് പായിച്ചു വിട്ടീടം പാണ്ഡവപ്പട ഭാരത! 16 

അര്ദ്ധരാത്രിക്കു ചിതറീ കാറേറററ മുകില് പോലവേ. 

ഘടടാല്ക്കചന്്െറയമ്പവേററിട്ടവവണ്ണം നിന്റ്റെ സേനയും 317 

ആര്ദ്ധരാത്രിക്കു പാഞ്ഞോട്ീ പന്തം വിട്ടെങ്ങുമേ നൃപ! 

അലംബുഷന് ചൊടിച്ചിട്ട വന്പോരില്ബ“ഭൈമസേനിയെ 

തോത്രങ്ങളാലാനയെപ്പോലാഹനിച്ചു ശരങ്ങളാല്. 

1 രക്ഷോഘനകര്മ്മം -- രാക്ഷസന്മാരെ കൊല്ലുന്നതരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. 

ഉ വൈഹായസ് ഗഗന് -- ആകാശത്തില്ക്കൂടി സബഞ്ചരിക്കാവുന്നവന്, 



2 ഘടമോല്ക്കചവധപര്വ്വം 

എള്ള പോലേ തേരു സൂതനായൃയധങ്ങളി തൊക്കയും 19 

ഘടേ ല്ക്കചനറുത്തിട്ടു ചിരിച്ചു ബഹുഭൈരവം. 

പിന്നെക്കര്ണ്ണനിലും തുക കാരവന്മാരിലും ശരം ൧0 

അലംബുഷനിലും മാരി മേരുവില്ക്കാര് കണക്കിനെ. 

ക്ഷോഭിച്ചു രാക്ഷസന് പീഡിപ്പിക്കുമാക്കരവപ്പട 21 

നാലംഗപ്പുടയന്യ്യോന്യം മേന്മേൽ മദ്ിച്ചിതപ്പൊഴേ. 

ഹതാശ്വസുതനായേരു ജടാസുരസുതന് നൃപ! 22 

ഘടോര്ല്ക്കചനെ യുദ്ധത്തില്ക്കെ ചുരുട്ടിയിടിച്ചുതേ. 

ഇടി കൊണ്ടപ്പൊളങ്ങൊന്നു കുലുങ്ങി പ്പോയ” ഘടോല്ക്കചന് 

ഭൂകമ്പത്തില്ത്തരുതൃണഗുല് മ!മൊത്തദ്രി പോലവേ. 

പിന്നെപ്പരിഘഃമൊക്കുന്ന ശത്രുഘാതിളജത്തിനാല് 24 

അടിച്ചു ഭൈമി കോപിച്ചു ജടാസരതനൂജനെ 

പരം ചൊടിച്ചോരവനെപ്പപൊക്കീ ഹൈഡി ംബിയങ്ങടന് 25 

പിടിച്ചു രണ്ട കൈകൊണ്ടം നിലത്തിട്ടങ്ങരച്ചുതേ. 

ഘടോല്ക്കചനില്നിന്നിട്ട ജാടാസുരിയുമൂര്ന്നുടന് 26 

പിടഞ്ഞെഴുന്നേററു വേഗം ഘടോല്ക്കചനോടേററുതേ. 

അലംബുഷനുമവ്വണ്ണം തട്ടിപ്പൊക്കീട്ടരക്കനെ 27 

ഘടോല്ക്കചനെ യുദ്ധത്തില് നിലത്തിട്ടങ്ങരച്ചുതേ. 

ഗര്ജ്ജിക്കും പടുകൂററന്മാരവര്ക്കുണ്ടായി സംഗരം 28൫ 

ഘടോല്ക്ക ചാല ംബുഷര്ക്കു തുമുലം രോമഹര്ഷണം, 

തമ്മില് മെച്ചം കാട്ടിയവര് മായകൊണ്ടതി മാനികഴം 29 

ഇന്ദ്രവൈരോചനാഭന്മാര് പൊരുതീ വീര്യമേറിയോര്. 

തീയ്യം കടലുമായഃപ്പക്ഷിരാജതക്ഷകിരായിരം 30 

വന് കാറും കാഠററുമായിട്ടും വജൂവും കുന്നുമായിയ്യം 

ഗജശാര്ദ്ലൂലരായിട്ടും രാഹുഭാസ്കരരായിയ്യം 91 

ഏവം മായാശതം കാട്ടിത്തമ്മില്ക്കൊല്വാന് മുതിര്ന്നവര് 
ഏററം വിചിത്രം പൊരുതാരലംബൃഷഘടോല്ക്കചര് 32 

പരിഘം പട്ടസം പ്രാസം ഗദ മുല്ഗരമങ്ങനേ 
പര്വ്വതാഗ്രം മുസലവും പ്രയോഗിച്ചിതു തങ്ങളില് 33 
തേരാനയശ്വം കാലാളെന്നി ൨യെക്കൊണ്ടുമങ്ങനേ 

പോരില്പ്പ്ൊൊരുതിനാ൪ മായാകാരി രാക്ഷസപുംഗവര്, 34 

അചംബുഷവധത്തിന്നായ“ പിന്നെബ”ഭ്രപ, ഘടോല്ക്കചന് 

കുതിച്ചു ചാടിക്കുപിതന് ശ്യേനം പോലെ പതികച്ചുതേ. 30 

പിടിച്ചുടന് കൂററനാകുമലംബുഷനിശാടനെ 

എതിര്ത്തേല്പവനേ വീഴത്തീ മയനേ വിഷ്ണു പോലവേ. 

1 ഗുരുമം-- കുററിക്കാടട”. 2 പരിഘം ഇരുമ്പലക്ക. 3 പക്ഷിരാജത 

ക്ക .ം: ഗരുഡനും തക്ഷകനമാരും , 

32, 



കര്ണ്ണഘടോല്ക്കുചയുദ്ധം 513 

പിന്നെഗഘടോല്ചന് പാരമല്ഭൂൃതം വാളെടുത്തുടന് 
രാദ്രന്െറ മെയയില്നിന്നുഗ്രവി കൃതാകൃതിയാ മുഖം 87 
പിടിച്ചുച്ചത്തിലലറുമാ ദ്വിട്ടി*ന്നുടെയാഹവേ 
അറുത്തെടുത്തു നൃപതേ, പെരുത്തുഗ്രപരാക്രമന്. 38 
മുടിക്കെട്ടില്പ്പിടിച്ചിട്ടാ ചോര ചാടും ശിരസ്സമായ് 
ദു ര്യാധനരഥം നോക്കിപ്പാഞ്ഞുകെന്നൂ ഘടോല്ക്കചന്. 39 

ചെന്നണഞ്ഞ മഹാബാഹു ചിരിച്ചുംകൊണ്ട രാക്ഷസന് 
വികൃതാസ്യക്കൂന്തലുള്ളാത്തലയാത്തേരിലിട്ടടന് 40 
ഭൈരവാരാവമലറ മഴക്കാറു കണക്കിനെ. 

പിന്നെച്ചൊന്നാന് നരപതേ, ദുര്യോധനനൊടിങ്ങനേ: 41 

* “നീ വിക്രമം കണ്ടൊരു നിന് ബന്ധുവെക്കൊന്നു ഞാനിതാ 
കാണാം നിനക്കിനിക്കര്ണ്ണന്െറയയം തനന്െറയുയമീ നില. 42 

സ്വന്തം ധര്മ്മാര്ത്ഥകാമങ്ങഠം മൂന്നുമാരാഗ്രഹിപ്പതോ, 
വെറും കൈയായ രാജവി പ്രര്്രീ കളെക്കണ്ടി ടൊല്പവന്. ടര് 
നന്ദിച്ചു നില്പൂ ഞാനിന്നീക്കര്ണ്ണനെക്കൊന്നിടുംവരെ. '' 
എന്നും പറഞ്ഞു കര്ണ്ണന്റെറ നേരക്കവന് പോയി മന്നവ! 44 

കര്ണ്ണന്െറ തലയില്ത്തീക്ഷ് ണശരാഘം രതൂകുമാറവന്. 
പിന്നെയയണ്ടായി സമരം ഘോരരൂപം ഭയങ്കരം 

അതൃല്ഭതം മഹാരാജ, ഘോരരാക്ഷസര് തങ്ങളില്. 3 

176. കര്ണ്ണഘടോർക്കചയുദ്ധം 

രാത്രിയുദ്ധം (തുടര്ച്ച). ഘടോല്ക്കചന്െറ ആകൃതി, തേരു, കൊടിയ 
ടയാളം, ആയുധങ്ങഠം മുതലായവയ്യടെ വിവരണം. കര്ണ്ണനും ഘടോല്ക്കച 

നും തമ്മിലുണ്ടായ യൃദ്ധം. മായായയദ്ധത്തില് ഘടോല്ക്കചന് കാണിച്ച പരാക്ര 

മം കര്ണ്ണന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നു” ഘടോല്ക്കച നോടെതിരിടുന്നതു”. 

ധൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

വൈകര്ത്തനന് കര്ണ്ണനുമാഗ” ഘടോല്ക്കചനിശാടനും 
രാത്രി തമ്മില്ച്ചെന്നെതിര്ത്ത യുദ്ധമുണ്ടായതെങ്ങനെ? 1 

ആഗ“ഘോരരാക്ഷസനുടെ രൂപമേതുവിധത്തിലാം? 
അവന്െറ തേര് വാജികളമായുധങ്ങളുമെ ങ്ങനെ? മ 

അവന്െറമശ്വങ്ങളെത്രമാത്രം, തേര് കൊടി വിലൂമേ? 

ചട്ടയെങ്ങനെയെന്നല്ു ശിരസ്പ്ഠാണവുമെങ്ങനെ? 3 

ഇച്ചോദിച്ചതു നീ ദക്ഷനല്ലോ ചൊല്ലുക സഞ്ജയ! 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തുടുംകണ്ണന് പെരുങ്കൂററന് രക്താസ്യന് വയര് താഴ”ന്നവന് 

ൽ വീട്ട് ശത്രു. 
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ഈര്ദ്ധവകേശന് ഹരിശ'മശ്രു! കാതു കൂര്ത്തോന് മഹാഹനു?. 4 

കാതോളം വം പിളര്ന്നുള്ളോന് തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രന് ഭയങ്കരന് 

ചെമ്പിച്ചു നീണ്ട ചുണ്ടുള്ളോന് ഭ്രൂ“ താന്നോന് മൂക്കു ചീര്ത്തവന്. 

നീലദേഹന് രക്തകണ്ണന് മലക്കൂററന് ഭയങ്കരന് 

മഹാകായന് മഹാബാഹു മഹാമനലി മഹാബലന്. 6 

വികൃതന് പരുഷസ്റ്റര്ശന് നെടുങ്കാല്പ്പിണ്ടിയാണ്ടവ൯ 

സ്റ്റിക്കു വാച്ചോന് ഗുഡനാഭി ശിഥിലോപചയന് മഹാന്. " 

മഹാകായന് തോഠംവളയും ഹസ്പൂഭൂഷയുമുള്ളവന് 

മാറില്പ്പുതക്കമുടയോന് തീ ചൂഴം മല പോലവേ. 8 

അവന്നു പൊയന്വയം ചിത്രം നാനാരൂപങ്ങളള്ളതായ് 

ശോഭിച്ചു തലയില്ശ ശുഭ്രം കമാന് പോലെ കിരീടവും 9 

ബാലാര്ക്കശ്രീ കുണ്ഡലങ്ങഠം നല്ല പൊയണിമാലയും 

വന്പചേറും കഠംസ്യൃവം കാന്തിയേറും ചട്ടയയമിട്ടവന്. 10 

കിങ്കിണിീ ഘേഷമുള്േളോന്നായ രക്തദ്ധജപതാകിയായ് 

കരടി ത്തോതല് മുടലുള്ള നല്വമ-ത്രം മഹാരഥം. 11 

സര്വ്വായ്യധങ്ങള ള്ളോന്നായ ധ്വജമാലയണിഞ്ഞതായ് 

എട്ട ചക്രങ്ങളുള്ളോന്നായ് മേഘഗംഭിീരനാദമായ 12 

മത്തഹസ്തി പ്രമാണുത്തില്ക്കണ്ച്ുവന്നുഗ്രമുര്ത്തി കഠം 
കാമവര്ണ്ണജവം കൂടം ശക്തി യേറുന്ന വാജി കഠം. 13 

തുരാരതൂക്കുടയവ രക്ഷസ്സ്സിനെ വഹിപ്പവ 

നെട്ടം സടയയമായ"” വീണ്ടും വീണ്ടും ഫ്രേഷിക്ചിടടന്നവ, 34 

ഡിരൂപാക്ഷന് രാക്ഷസന്െറ മകന് ദീപ്ഠലാസ്യകുണ്ഡലന് 
അര്ക്കരശ മി പ്രായരശ”മി കൈക്കൊണ്ടേററു ഹയങ്ങളെ. 15 
അവനോടൊത്തവന് നിന്നിതരുണന് ചേര്ന്നിനന്പടി 

പെരുംകാറോട ചേര്ന്നുള്ള പെരുംമല കണക്കിനെ. 16 

അവന്െറ തേരില് മാനത്തു മുട്ടം വന് കൊടി യുണ്ടഹോ! 

രക്തശീര്ഷന് മാംസളക്കാം കഴുവാറ ഭയങ്കരം. 17 

ദുഡജ്യമിടി പോലൊച്ച നെടതായോരു കാര്മ്മുകം 

കിഷകുപ്രായം7 പന്തിരണ്ടരത്നി$ യുള്ളതുലപ്പവന്. 18 

രഥാക്ഷപ്രായബാണങ്ങഠം രൂകിദ്ദിക്കൊക്ക മുടുവോന് 

വീരര് തീരുന്നൊരാ രാവില്പ്പാഞ്ഞേററൂ കര്ണ്ണനോടവന്. 29 

അവന് തേര്ത്തട്ടിലുന്നീട്ട വിലുലച്ചങ്ങ നില്ലവേ 

ഇടി വെട്ടംവണ്ണമായിക്കേഠംക്കായീ ചെറുഞാണൊലി. 0 

1 ഹരിശമശ്രു -- മഞ്ഞച്ച മീശയുള്ളവന്, 2 മഹാഹനു-ടവലിയ താടി 

യെല്ലുള്ളവന്. 3 തീക്ഷ്ണദംഷ്ടന് -- കൂര്ത്തുമൂര്ത്തഅണപ്പല്ലുകളുള്ളവന്. ഭ്രൂ 
പുരികം. 5 4[ഹഷ-കുതിരയുടെ ശബൂം. 6 ദൂഡജ്യം-- ഉറപ്പുള്ള കടി 
ഞ്ഞാണോടുകൂടിയതു൦. 7 കിഷ് കപ്രായം - മുളവാരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതു്. 

8 അരത്നി മുഴങ്കെ, 
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അതു കേട്ട ഭയപ്പെട്ട നിന്െറ സൈന്യതങ്ങം ഭാരത! 

കടലില് തിരപോലേററമിളകിപ്പോയി മുററുമേ. 2 

വിരൂപാക്ഷന് ഭീഷണനാമവനെത്തുന്ന കണ്ടുടന് 

ചിരിച്ചുംകൊണ്ട രാധേയന് ത്വരയോടും തടുത്തുതേ. ള്2, 

എസ്യ്കേല്പമവനോടെയ്കകം കൊണ്ടെതി ര്ത്തേറവ കര്ണ്ണനും 

ആനയോടാനയെപ്പോലെ കാള കാളയൊടാംവിധം, കട 

അവര് തമ്മില്ച്ചേര്ന്ന ചേര്ച്ച ബഹളംതന്നെ മന്നവ! 

കര്ണ്ണരാക്ഷസരുര്വ്വീശ, ശക്രശംബരര് പോലവേ. 24 

ഭീമദ്ധവനിയെഴം ഭീമകാര്മ്മുകങ്ങളെടുത്തവര് 

വന്പിച്ചമ്പുകളാല്ത്തമ്മില് മുറിയേല്ലിച്ചു മൂടി നാർ. 25 

ചെവിയോളം വലിച്ചെയ്യ മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 

കാംസ്ൃച്ചട്ടകഠം പൊട്ടിച്ചു തമ്മി ല്ക്കീ റീടിനാരവര് 6 

നഖത്താല്പ്പുലികഠംക്കൊപ്പം കൊമ്പാല് കുംഭികഠംപോലെയും 

മുറിപ്പെടത്താരന്യോന്യം രഥശക്തിശരങ്ങളാല്. 

മെയ് മുറിച്ചും തമ്മിലേററം സായകങ്ങഠം തൊടുത്തുമേ 277 

ശരജാലംകൊണ്ഞെരിച്ചുമവര് ദഷ"പ്രേക്ഷ്ൃയരായി നാർ. 

അമ്പേററു മേലൊക്ക മുറി ഞ്ഞേന്തുരം ചോരയണിഞ്ഞവര്. 28 

ചെഞ്ചാല്യച്ചോലയോലുന്ന മലപോലെ വിളങ്ങിനാര്. 

അമ്പേററു മുറിയേററംഗം പിളര്ന്നുമവര് തങ്ങളില് 9 

മഹാരഥര് കിണഞ്ഞിട്ടം കുലുക്കീലവര് തങ്ങളില്. 

ആ രാത്രിയുദ്ധമൊട്ടേറെനേരം നിന്നൂ ശരിക്കുതാന് 80 

പ്രാണച്ചൃതാടിടും കര്ണ്ണരാക്ഷസന്മാര്ക്കു മന്നവ! 

കൂരമ്പുകഠം തൊടുത്തേററും തടവററരെയയവേ, ൭1 

ചെറുഞാനണ്ണനൊലി കേട്ടേററം സ്വപരന്മാര് നടുങ്ങിനാര്. 

ഘടോല്ക്കചനിലും കര്ണ്ണന് മെച്ചം നേടാഞ്ഞു മന്നവ! 82 

ദിവ്യാസ്ധ്രത്തെ പ്രയോഗിച്ചിതസ്തുജേഞാത്തമനങ്ങുടന്. 

കര്ണ്ണന് തൊടുത്തതായക്കണ്ടു ദിവ്യാസ്രുത്തെഗ്ഘടോല്ക്ക 

പ്രയോഗിച്ചു രാക്ഷസിയാം മായയേ രാക്ഷസേശ്വരന്. [ചന് 

ശൂലശൈലങ്ങഠം കൈക്കൊണ്ടും ഗിരിമുല്ഗര*മേന്തിയും 4 

ഭൂരി ഘോരാകാരരക്ഷസ്സ്സൈന്യമൊത്തെത്തി നാനവന്, 

മഹാസ്ധ്രമേന്തുമവനെക്കണ്ടഴന്നിതു മന്നവർ 95 

കാലദണ്ഡേന്തിതെത്തുന്ന ഭൂതാന്തകനെയാംവിധം. 

ഘടോല്ക്കചന് വിട്ട സിംഹനാദം കേട്ട ഭയത്തൊടും 36 

മുത്രം വീഴാത്തീ കുംഭികളം നടുങ്ങി മര്ത്ത്ൃരും പരം. 

അപ്പ്യൊഴെറ്റ്ും പാറമഴ പെയ്തിതതൃഗ്രമെങ്ങുമേ 87 

അര്ദ്ധരാത്രിക്കു ക്കു കൂട്ടമരക്കര് ചൊരിയയന്നതായ്. 

൪ മൃുല്ഗരം -- മുഠംത്തടി, 
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ഇരുമ്പു ചക്രങ്ങഠം ശക്തി തോമരങ്ങാം മുസൃണ്ണികഠം 98 
വീഴുന്നു പട്ടസം ശൂലം ശതഷഘ്നികളമെങ്ങുമേ. 

അതൃഗ്രരാദ്രമാ യുദ്ധം കണ്ടിട്ടു നരനായകര് 39 

നിന്മക്കളം ഭടന്മാരും നടുങ്ങിപ്പാഞ്ഞിതേവരും. 

നടുങ്ങി ലാസ്പൂൂബലവാന് മാനി കര്ണ്ണനൊരാളതില് 40 

ഘടലോല്ക്കചന്െറയാ മായയയടച്ചാനമ്പയച്ചവ൯. 

കര്ണ്ണനെക്കൊല്ലുവാന് ഘോരശരാഘം തൂകി രാക്ഷസന് 41 

കര്ണ്ണദേഹം പിളര്ന്നിട്ട ചോരയിങംല്ക്കുളിച്ചവ 

നിലത്തു കേറീ ബാണങ്ങഠം ചൊടിച്ചഹികഠം പോലവേ. 32 

ചൊടിച്ചു സുതപു തന് കൈവേഗമുള്ളോന് പ്രതാപവാൻ 
ഘദോല് ചെനെ നേര്ക്കേററു പത്തമ്പെയ്കു പിളര്ന്നുതേ. ലം] 

മര്മ്മം തോറു, സൂതപൃത്രനെയ്കമ്വേററു ഘടോല്ക്കചന് 

വൃഥയോടടം സഹസ്്സരാരം! ദവ്യം ചക്രമെടുത്തുതേ. 44 

ആക്ഷുരാത്തം: ബാലസൂര്യകാന്തിരത്നഗണാഞ്ചിതം 
വിട്ടു ക്രുദ്ധന് ഭീമപുത്രന് കര്ണ്ണനെക്കൊലചെയുവാന്. 45 

കര്ണ്ണുനെറയമ്പുകഠം തറച്ചതു തെററിത്തെറിച്ചഹോ! 
ഭാഗ്യം കെട്ടോന്െറ സങ്കല്പം പോലെ പാരീല്പ്പതിചചുപോയ്. 
ചക്രം വീഴിച്ചുകണ്ടേററം ചെലടിച്ചിതു ഘടോല്ക്കചന് 
രാഹു ഭാസ് കരനെപ്പോലമ്പയ്ക്ു കര്ണ്ണനെ മൂടിനാന്. 47 

സൂതപുത്രന് കൂസലെന്നയേ രദ്രോപേന്ദ്രേനദ്രവിക്രമന് 
ഘടോല്ക്കചന്ററ തേര് മൂടീ സത്വരം സായകങ്ങളാല്, 48 
പൊന്നഞ്ചുററുള്ളൊരു ഗദയയടനപ്പേംഠം ഘടോല്ക്കചന് 
ചുററിച്ചു വിട്ടാനമ്പെയ്കു കര്ണ്ണന് വീഴിച്ചിതായതും. 9 

കാളമേഘംപോലലറീട്ടാകാശത്തേക്കുയര്ന്നവന് 
മഹാകായന് മരമഴ പെയ'തു വാനിങ്കല്നിന്നുതാന്. 60 
കര്ണ്ണന് വാനിങ്കല് നില്ലുന്ന മായിയാം ഭീമപുത്രനെ 

മേഘത്തെസ്സൂര്യനംശുക്കഠംപോലേല്പിച്ചു ശരങ്ങളെ. 51 

അശ്വങ്ങളെക്കൊന്നവദ്ററ തേരും ന൯ൂറായത്തകര്ത്തുടന് 
മഴപെയ്യും കാറു പോലെ കര്ണ്ണന് തൂകീ ശരങ്ങളെ. 62 
അവന്നിരുവിരല്പ്പാടു പിളരാതില മേനിയില് 
മുഹ്ൂര്ത്തത്താലവന് കാണായ മുള്ളന്പന്നി കണക്കിനെ. 93 

അശ്വങ്ങഠം തേര് കൊടി ഘടോല്ക്കചനെന്നിവയൊന്നുമേ 

ശരാഘംകൊണ്ട മൂടീട്ടു കണ്ടില്പടര് ലാരുമേ. 5൪4. 

ആക്കര്ണ്ണനുടെ ദി വ്യാസ്രമസ്്രം കൊണ്ട മുടിച്ചവന് 
മായാവി മായായുദ്ധത്താല്പ്പൊരുതീ സൂതപുത്രനായ. 59 

4 സഹസ്ധാരം - ആയിരം ധാരകുളള്ള. 2 ക്ഷുരാന്തംടഅററത്തു മൂര്ച്ച 

യയള്ളതു”, 
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ല ടഘപലത്താല് മായയാലും കര്ണ്ണനായ് പൊരുതാനവന്൯ 

അലക്ഷൃബാണജാലങ്ങഠം വാനില്നിന്നെയ്യണച്ചവന്. 

ഭീമപുത്രന് മഹാമായ മായയാല്ക്കുരു സത്തമ ! 

വികൃതാകൃതിതാന് കാട്ടീ മയക്കുംപടി ഭാരത! 

വികൃതാശുഭവക'ത്രങ്ങഠം പെരുത്തുണ്ടാക്കിയായവന് 
കര്ണ്ണരെറ ദിവ്യാസ്രുമൊക്കു ഗ്രസിച്ചാനാശു വീ രൃവാന്൯. 

പെരുംകൂററന് പോരി ലേററം ശരമേററു മുറിഞ്ഞവന് 
സത്വം പോയുയദ്ൃയമംകെട്ട വീണുകാണായി തങ്ങനെ. 
ചത്തിതായവനെന്നോര്ത്തിട്ടെംത്താര്ത്തു കുരുപുംഗവര് 

56 

57 

58 

99 

ഉടന് കാണായ ദിക്കി ലൊക്കപ്പുതുമെയ് വേറെയാര്ന്നവന്. 

പിന്നേയുമാപ്പെയം കൂററന് തല നൂറ് വയര് നൂറുമായ 

കാണായ വനന മഹാരാജ, മൈനാകമല പോലവേ. 
പരം പെരുവിരല്പ്രായനായിട്ടുടനെ രാക്ഷസന് 
കടല്ത്തിര കണക്കേന്തിയെത്ത് മേലും വിലങ്ങുമേ. 

പാര്ത്തടത്തെപ്പിഒര്സിട്ട വീണ്ടുമറണ്ടിതുൂ വാരിയില് 
അപ്പ്പോഴെയ്ക്കും മറെറാരേടം കാണായീ പൊളങ്ങിടുന്നതും. 

ഇറങ്ങിപ്പിന്നെയും നിന പൊന്നണിത്തേര്ലായവ൯ 

സന്നദ്ധ മായയാല് മന്നും വിണ്ണും ദിക്കും ചുഴന്നവന്൯ന്, 

കര്ണ്ണുത്തേരോടടുത്തെത്തി വിചലല്ക്കുണ്ഡലാസ്യനായ* 
പറഞ്ഞൂ കൂസല്കൂടാതെ സൂതപൃത്രനൊടായ് നൃപ! 
* “നില, ജീവനൊടെങ്ങോട്ടു പോകന്നൂ സൂതപൃത്ര, നീ? 

61 

62 

6 

64 

65 

പോര്ക്കളത്തിങ്കല് ഞാന് നിന്െറ യുദ്ധശ്രദ്ധ കെടുക്കുവന്. ' "66 

എന്നോതി ക്രോധരക്താക്ഷന് രാക്ഷസന് ക്രൂരവിക്രമ൯ 
ആകശേത്തേക്കുയര്ന്നൊന്നു ചിരിച്ചൂ പരുറുംപടി. 

സിംഹം ഗജേന്ദ്രനെപ്പോലെ പ്രഹരിച്ചിതു കര്ണ്ണനെ 

രഥാക്ഷപ്രായബാണങ്ങാം വര്ഷിച്ചിതു ഘദോല്ക്കചന്. 

രഥീന്ദ്രന് കര്ണ്ണനെ മഴപെയും കാറ കണക്കിനെ 
എത്തുംമുന്പേ ശമിപ്പിച്ചു കരണ്ണനാശശൂരവര്ഷവും. 

കര്ണ്ണന് മായ നശിപ്പ്ച്ചുകണ്ടിട്ടു ഭരതര്ഷഭ! 

ഘടോല്ക്കചന് മറഞ്ഞാിട്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ചു മായയെ. 

മരങ്ങഠം തിങ്ങും മുടികളള്ള വന്മലയായിനാ൯ 

ശുലപ്രാസാസിമുസലച്ചോല ചാടുംപടിക്കഹോ! 

അഞ്ജനക്കൂട്ടമൊത്തോരാ മലയെക്കണ്ടു കര്ണ്ണനും 

ഉഗ്രായയധങ്ങടം ചാടുമ്മാനെന്നിട്ട മിളകീലഹോ! 

ചിരിച്ചു കൊണ്ടുടന് കര്ണ്ണന് ദി പ്യാസ്രുത്തെയ യച്ചുതേ 

ആദ്ദിവ്യാസ്ത്രം ചെന്നു വീണാപ്പര്പ്പതേന്ദ്രനകന്നുപോയ്. 
വാനിലിന്ദ്രദയുധംകേഘലും ന് ലക്കാറായച്ചമഞ്ഞവ൯ 

67 

68 

69 

70 

71 
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സൂതപുത്രങ്കലതൃശഗ്രം ചൊരിഞ്ഞാനശ്ഠ വൃഷ്ടിയെം. 4 

വായവ്ര്യാസ്രൂം തൊട്ടടത്തിട്ടങ്ങുടന്ന്തുജ്ഞനാമ൨ന് 

കാളാട്രത്തെ നശിപ്പിച്ചു കര്ണ്ണന൯ വൈകര്ത്തനന് പവൃഷ൯. 

കര്ണ്ണന് ശരാഘംകൊണ്ടിട്ടു ദിക്കൊക്കയുമടച്ചുടന് 

ഘടോല്ക്കചന് ചൊരിഞ്ഞീടുമന്രും പോക്കീ നരാധിപ! 76 

പിന്നെച്ചിരിച്ചു ദൃദ്ധത്തില്ബ”ഭീമപുത്രന് മഹാബല൯ 

രഥ കര്ണ്ണനെറ നേരിട്ട പെരുതാം മായ കാട്ടിനാന്. 7 

അവന് കണ്ടു പെരുംതേരി ലേറിത്തേരാളി പുംഗവന് 
ഘടോല്ക്കചന് വരുവതും ഭൂരിരാക്ഷസരൊത്തഹോ! 78 

സി ംഹശാര്ദ്ൂലതുലയയന്മാര് മത്തമാതംഗവിക്രമര് 

ആനമേലും തേരിലും നപ്പശ്വപൃഷ്ത്തുമങ്ങനേ, 79 

നാനാശസ്്രമെഴം ഘേരര് നാനാറകവചഭൂഷണര 

ച്ൂഴംമാറു മരുത്തു ദരെളത്തിന്ദ്രന്മട്ടു മെഭരമിയെ 80 

കര്ണ്ണന് രാക്ഷസ: ക്കണ്ട വില്ലാളി പൊരുതീടിനാന് 

കര്ണ്ണനെപ്പീ ന്നെയൂ ക്ക ുമഞ്ചവ്പവെയ്കു ഘടോല്ക്കചന്. 81 

മന്നോരൊക്കുഃപ്പുടി തേടുംപാടുച്ചമലറീടിനാ൯ 
വീണ്ടുമഞ്ജലികംകൊണ്ടെ ശരം തൂകീട്ടുമല്ക്കടം. ൫2 

കര്ണ്ണനന്െറ കൈയിലുള്ളോരു വില്പറത്തു ഘടോല്ക്കചന് 
ഭാരം താങ്ങും പെരും വില്ല വേറിട്ടുടനെടുത്തവന്. 83 

ഇന്ദ്രായയധപ്രായമതു വലിച്ചു കരണ്ണനക്കൊടും 
പിന്നെക്കുര്ണ്ണന് മഹാരാജ, വിട്ടയച്ചു ശരങ്ങളെ 84. 

പൊ൯ന്കടക്കെട്ടുമായ്ശ്ശത്രുഹരങ്ങളെ നിശാടരില്. 
മാര്വിരി ഞ്ഞാശരരുടെ കൂട്ടമമ്പേററു വിഴ്കയാല് 953 

സിംഹം മര്ദ്ദിച്ച് കോട്ടാ നക്കൂട്ടം പോലെയുഴന്നുപോയ്. 

ഭരവ്വെയ്കടച്ചശ്വഗജസുരരൊത്ത നിശാടരെ 86 

കുതട്ടെരിച്ച ഭൂതജാലം പ്രളയാഗ്നി കണക്കിനെ. 
രാക്ഷസപ്പുടയെക്കൊന്ന ശോഭിച്ചു സൂതനന്ദനന് ട് 

ദ്യോവിങ്കല് മുപ്പുരം ചു; ദേവനീശ൯ കണക്കിനെ. 
പാഠണ്ഡുസൈനൃത്സില.ള്ളോരു നാനാമന്നോരില് മാരിഷ! 

ഇവഠേ നോക്കുവാന് പോലുമാളായിീലാരുമേ നൃപ! 

ഫചുടോല്ക്കചന് മഹാഗക്തനാശരാധീശ്വരന് നൃപ! 89 

ശ്രുദ്ധാന്തകാഠഭനതൃഗ്രബലദോര്വപ്പീര്യനെന്നിയേ. 

രുദ്ധനകേമവനന്തഒെറ കണ്ണില്നിന്നേന്തി പാവകന് 90 

പന്തത്തില്നിന്നു തീടയാക്കും തൈലബിന്ദു കണക്കിനെ, 

൦കെകൊണ്ട കൈകൌടിയടന് പല്ലാല് ചുണ്ടു കടിച്ചുവന് 91 

ൽ അശ് മവൃഷ്ടി ം പാഠഠക്കൊണ്ടുള്ള മഴ. 



കര്ണ്ണഘടോല്ക്കചയുദ്ധം 39 

മായ കൊണ്ടു ചമച്ചോരു തേരില്ക്കയറി വീണ്ടുമേ 

പിശാചാസ്ൃക്കഴുതകളാനഷ്യത്തൊത്തവയുള്ളതില്. മു 

ചൊടിച്ചു സു മനോടോതീ *“” കര്ണ്ണപാരശ്വമണകഷ്ക്കു മാം." 
തേരാളി വീരനാഗ”ഘോരത്തേരേറിച്ചെന്നി തായവന് 9൭9 
സൂ.തനന്ദനനായ വീണ്ടം ദ്വൈരഥം ചെയ്യുവാന് നൃപ! 
ചൊടിച്ചു ചാട്ടീ കര്ണ്ണന്റെറ നേരക്കായിപ്പിന്നെ രാക്ഷസന് 

എട്ട ചക്രമെഴും രുദ്രസ്ധു ഷ്യോഗ്രാശനി ശക്തിയെ. 

തേരില് വില് വെചുടനതു കര്ണ്ണന് ചാടിപ്പിടിച്ചുതേ; 85 

അതങ്ങോട്ടും ചാട്ടി തേരില്നിന്നവന് ചാടിനാന൯ുടന്; 

സുതാശ്വദ്ധവജമൊത്തോരാത്തേരു ചുട്ടതു ഭാസ്റസ്സൊടും 96 

നിലം പിളര്ന്നു കയറി യ:ശ്ചര്യപ്പെട്ട ദേവകഠം; 
കര്ണ്ണനെജ്ജീ വജാലങ്ങളടന് പുജിച്ചിതേവരും 97 
ദേവന് ചമച്ചൊരശന്യാശു ചാടിപ്പിട്ച്ചതിര്.. 
പോരിലീക്കര്മ്മവും ചെയ്ത വീണ്ടം തേരേറിയാനവന് 93 

പരം ശരങ്ങളാഞ്ഞെയ” രൂ സൂതപുത്രന് പ്രതാപവാന്. 
ജീവജാലത്തില് മററാര്ക്കുമസാദ്ധ്ൃയക്രിയ മാനദ! 99 
അതൃഗ്രക്കാ,്,യാം പോരിലാക്കര്ജ്ണന് ചെയ്ത ശേഷമേ 
മാരി കൊണ്ടചലം പോലെ നാരാചാഘങ്ങാംകൊണ്ടവന് 100 

ഗന്ധര്വ്വനഗരപ്രായന് പോയ മറഞ്ഞിതു പിന്നെയും. 

ഈവണ്ണമാ മഹാകായന് മായാലാഘവശക്തിയാല് 10 

ദിവ്യാസ്ുങ്ങളെയൊക്കേയും ഹനിച്ചു രിപുമദനന് 
ആ രാക്ഷസന് മായയാലേയസ്രുജാലം മുടിക്കവേ, 202 

വീണ്ടും കര്ണ്ണന് കൂസലെന്േ, രക്ഷസ്സായ”പ്പൊരുതീടിനാന്്. 

പിന്നെ ക്രുദ്ധന് മഹാരാജ, ഭീമപുത്രന് മഹാബലന്൯ദ 303 

രഥീന്ദ്രര്ക്കു ഭയം നല്കീട്ടെടുത്തു പല രൂപവും. 

സിംഹവ്യയ[ഘതരക്ഷുക്കഠം പാഞ്ഞെത്തി ദിക്കിലൊക്കയും 

തീ വായിലേനത്തും സര്പ്പങ്ങളയോമുഖഖഗങ്ങളും 
കര്ണ്ണന് തൂകും ബാണജലമേററു ചിന്നുന്ന നേരമേ 

നരേന്ദ്ര, രാക്ഷസനവറവിടെത്താന് മറഞ്ഞുപോയ്, 
രാക്ഷസന്മാര് പിശാചുക്കഠം യാതൂധാനരുമങ്ങനേ, 

വി കൃതാസ്യങ്ങഠം വളരെ വ്ൃകസാലാവ്വകങ്ങളും 
കര്ണ്ണനെത്തിന്നുവാറെങ്ങുനിന്നും പാഞ്ഞെത്തിയങ്ങുടന് 

ഉഗ്രവാക്കുകളാല്പ്പേട് പ്പിച്ചാരുടനെയപ്പപൊഴേ 

ചോര ചാട്ടം പലവിധ ഘോരായയധമെടത്തവര, 

അവററി ലോരോന്നിനെയൊട്ടേറെയമ്പെയ്കത കര്ണ്ണനും 

ആ രക്ഷോമായ ദിവ്യാസ്ത്രം കൊണ്ടെതിര്ത്തു മുടിച്ചവന് 2: 

ഘോരവാജികളെക്കൊന്നൂ മൊട്ടഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല്. 

-ല്. റം ി 

ഷ ടു ര 



500 ഘ ദോല്ക്കചവധപര്വ്വം 

വികൃതാസ്യങ്ങളവകളമ്പവേററുടല് മുറിഞ്ഞവ 110 
ആ രാക്ഷസന് കണ്ടുനില്ലേയേ വീണുപോയീ ധരിത്രിയില്. 
മായ പോയോരു ഹൈഡിംബന് പിന്നെയും കര്ണ്ണനോടുടന് 
“ “ഇതാ നിന്നെക്കൊല്ലുവേന് ഞാ” 'നെന്നോതീട്ടു മറഞ്ഞുതേ. 

177. അലായ്യധയദ്ധം 

രാത്രി യൃദ്ധം (തുടര്ച്ച). ബകണ്െറ സഹോദരനായ അലായയധന് ദുര്യോധ 
നനെക്കണ്ടു, ജോപ്പനെ കൊന്ന ഭീമനോട പകരം പോക്കാന് വന്നതാണു താനെ 

ന്നും കൂട്ടത്തില് പിഴച്ച ഘടോല്ക്കചനേയും താ൯ സംഹരിക്കു മെന്നും പറയുന്നും 

ആ രാക്ഷസന്െറ ആകൃതി, രഥം, മററ ചിഹ്നങ്ങഠം മുതലായവയുടെ വിവ 

രണം. ദുര്യേധനാനുമതിയോടുകൂട' അപ്പന് ഭീമനെ എതിര്ക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണരാക്ഷ സരമ്മട്ട പോരി ല്പ്പെരുതി ട്ടമ്പൊഴേ 

വന്നു ചേര്നആൂ വീര്യമുള്ള രാക്ഷസേന്ദ്രനലായുധന്. 1. 
ദുര്യോധനസമ''പത്തില്ച്ചെനൂ വന് പടയൊത്തെവന് 
വിരൂപരായ” പലതരം വിരന്മാരായ രാക്ഷസര് 2 

അസംഖ്യമിടചേര്ന്നുള്ളേറന് പണ്ടത്തെപ്പുകയോര്ത്തവന്,. 
ഹതനായ പണ്ടവനുടെ ജ്ഞാതി വിപ്രാശനന് ബകന് 3 
തേജസ്വി കിര്മ്മീരനുമാത്തോഴരായ ഹിഡി ംബനും, 
ഏറെ നാളള്ളില് വെച്ചോരു പണ്ടത്തെപ്പുകയോര്ത്തവന് ലി 
രാത്രി യൃദ്ധമറിഞ്ഞീട്ടു ഭീമനെക്കൊല ചെയ്യുവാന് 

മത്തേഭം പോലെയും ക്രൃുദ്ധനായവന് പാമ്പു പോലെയും ൭ 
പൊരുതാന് കരുതിച്ചെന്നു ദര്യോധനനൊടോതിനാ൯: 
“അറിവു നീ മഹാരാജ, ഭീമസേനന് വധിച്ചതും 6 

ഹിഡിംബബകകി രമ്മീരന്മാരെന് ബന്ധുനിശാടരെ. 
മുന്നം ദുഷിപ്പിച്ചതുമാ ഹിഡിംബിപ്പെണ് കിടാവിനെ 7 

മറെറന്തു മററാശരരാം ഞങ്ങളേ നിരസിച്ചഹോ! 

ആന തേര് കുതിരക്കൂട്ട കൂട്ടൊത്തവനെയുയം നൃപ! 8 

സാമാതൃഹൈഡിംബ് യെയും കൊല്ലുവാന് വന്നതാണു ഞാന്. 
ഇപ്പോോഠം കണ്ണ൯മുന്പെഴുന്ന കാന്തേയന്മാരെയൊക്കയും ി 

മുറ്റം തുണക്കാരൊന്നിചചു കൊന്നു തിന്നുന്നതുണ്ടു ഞാന്; 

ത.ടടക്കു സൈന്യമെല്ലാം നാം പൊരുതാം പാണ്ഡുപുത്രരായ”."" 

അവതന്റയാ വാക്കു കേട്ട ഹര്ഷംപുണ്ട സുയോധനന് 
ശമെകക്കൊണ്ടു ചൊല്ലിനാന് തര്ന്്ററതമ്പിമാരോട ചേര്ന്നവന്: 

" “ കൂട്ടൌത്ത നിന്ന മു൯പാക്കി ഞങ്ങളേല്ല്ാം രിപുക്കളായ് 
അടങ്ങി നില്ലാ വൈരാന്തമോര്ക്കുമെന് പടയാളി കഠം.” " 3.4 



അലാഴ്യധയുദ്ധം 

എന്നാലകങ്ങനെയെന്നോതി മന്നനോടാശരോത്തമ൯ 

ഭീമന്െറ നേര്ക്കു പാഞ്ഞേററു പുരുഷാദ*രൊടൊത്തവന്, 
ജ്വലിച്ചിടുന്ന മെയ്യോടും സുര്യവര്ച്ചസ്സി യന്നഹോ! 
ഘടോല്ക്കചന്നുള്ളപോലെയയള്ളോരാധത്തരുമായ” നൃപ। 

221 

19 

14. 
അവന്നും ഘോഷമുള്ളോന്നായത്തോരണങ്ങളണിഞ്ഞതായ” 
കരടി ത്തോല് മുടലുള്ള പെരുംതേര് നല്വമാത്രമാം. 

അവന്നുമശ്വങ്ങടം ഖരസ്വനമാര്ന്നാനയൊത്തവ 

നൂറണ്ടു തേരില് വന്പാര്ന്നു മാംസശോണി തഭോജികഈം, 

അവദെറയ്യം തേരൊലിയങ്ങിടിവെട്ടും കണക്കിലാം 

അവന്നുറുണ്ടു വ൯വില്ല ഞാണുറച്ചു ബലത്തൊടും. 

അവന്നുമക്ഷപ്രായങ്ങഠം പൊന്കെട്ടായ്ത്തേച്ചൊരമ്പുകടം 

ഘടോല്ക്കചന്മട്ടവനും വീരനത്രേ മഹാളജന്. 

അവന്നുമുണ്ടങ്ങു വളം കുറുക്ക-- 
ന്മാരൊക്കുമര്ക്കാഗ്നിസമാനകേതു 
ഘടോല്ക്കചന൯ട്ടവനും സ്വരൂപം 

ശ്രീമാനവന് വ്യാകലദി പവ ക്ത൯. 
ദീപ്യാംഗദന് ദീപ്യകിരീടമുള്ളോ-- 
നുഷ്ലരീഷമാല്യാഡ്യയനി ബദ്ധഖഠംഗന് 
ഗദാ മുസ്ൃണ്ണീ മുസലം ഹലം വന്-- 
വില്ലും ധരിച്ചോന് ഗജവര്മ്മമുള്ളോന്. 
അഗ്നിപ്രകാശം കലരുന്ന തേര് വി-- 
ട്ടോടില്ലവന് പാണ്ഡവസൈന്യമെല്പാം 
ശോഭിച്ചു പോരില്പ്പെരുമാറി മിന്നല് 
മിന്നുന്ന കാര് പോലെ നഭസ്പലത്തില്. 
ആ മന്നവന്മാര് പടുവീരരെല്പാം 

ബലാഡ്ൃന്മാര് ചര്മ്മവര്മ്മങ്ങളള്ളോര് 
ഹര്ഷത്തോടടം പൊരുതീ മന്നവേന്ദ്ര! 
ചുഴമന്നഴും പാണ്ഡവയോധവീ രര്. 

178. അലായധയുദ്ധം 

10 

16 

17 

18 

39 

20 

ന! 

[7 

രാത്രിയുദ്ധം (തുടര്ച്ച). ഭീമനും അലായുയധനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം, ഘടോല് 
ക്രചന് പിതാവിനെ സഹായിക്കാനെത്തുന്നു. രാക്ഷസപ്പുടയാളികളുടെ സ 
ഹായത്തോടുകൂടി ഇരുകൂട്ടരും ഭയങ്കരമായി പോരാടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഭീമകര്മ്മാവവന് പോരില് വന്നണഞ്ഞതു കണ്ടുടന് 

ഹര്ഷമുരംകക്കാണ്ടി തൊട്ടേറെക്കരവനമറര്കളേവരും. 

& പൂരുഷാര് ൭ രാക്ഷസന്മാര്. 



ക്ക ഘടോല്ക്കുചവധപരവ്വം 

അവ്വണ്ണമേ നിന്െറ മക്കളവര് ദുര്യോധനാദികഠം 

അപ്പ വന്മാരാഴി കേറാന് പ്പലവം കിട്ടിയവള്ണൂമേ. ക 

വീണ്ടും ജനിച്ചൂ ധയാനെന്നു കണ്ട മന്നരുമപ്പെഴേ 

സ്വാഗതംകൊണ്ടു പൂജിച്ചാരലായയധനിശാടനെ. ടി 

കീഷണാമാനുഷരണും കരണ്ണൂരാക്ഷസല തങ്ങളില് 

ദാരുണക്കാഴ്,യായ രത്രോകാലത്തേവം മുതിര്ന്നതില്. ടട 

പാഞ്ചാലരും മന്നവരും നോക്കിനിന൬ൂ സ്മിതത്തൊടും 

അവ്വണ്ണമേ നിന് ഭടരും കാത്തുനിന്നങ്ങമിങ്ങുമേ. ൫ 

ആര്ത്തുകൊണ്ടാരിതില്ലെന്നായ് ദ്രോണദ്രണ! കൃപാദി കഠം 

ഫഹൈഡിംബനുടെയാക്കര്മ്മം പോരില്ക്കണ്ടുള്ളഴന്നവര. 6 

ഹാഹായെന്നുള്ളി ടി ഞ്ഞേ ററമെല്ല-മാവേഗമാണ്ടപോയ് 

നിന്െറ സൈന്യം മഹാരാജ, കര്ണ്ണൂജീവശയെന്നിയേ. 7 

ദര്യോധന൯ കര്ബ്ണുനേറരാരത്തീപ്പെട്ടതു ണ്ടു 

വിളിച്ചലാ ധനി ശാച രേന്ദ്രനൊട ചൊല്ലിസാന: ി 

: ഇതാ വൈകര്ത്തനന് കര്ണ്ണന് ഹൈഡ് ബനൊടെതിര്ത്ത 

പെരുതാം ക്രിയ ഒ പയുന്നൂ പോരിലായാഠംക്കു തക്കതായ .[ഹോ! 

ഇതാ നേമക്കൂ ശൂരൃപന്മാരെഒബെഭമി വധിച്ചതും 

നാനാശസ്്രങ്ങളാല്ക്കൊമ്പന് വീഴ്ത്ത പ്ൃക്ഷങ്ങം പോലവേ. 

രാജമദ്ധ്യത്തിലിവനെ നിനക്കൊരിരയാക്കി ഞാന് 
നിന് സമ്മതത്തൊട്ടം പിര, കൊല്കെതിര്ത്തവനെബ “ഭവാന്. 
വൈകര്്മനന് കര്ണ്ണനെയി പ്പാപിയാകും ഘടോല്ക്കചന് 
മായാബലത്താല്ക്കെന്നീടും മുന്നമേ ശത്രുകര്ശന! "” 12 

എന്നു രാജാവുരച്ചോരാ രാക്ഷസന് തിവ്രവി ക്രമന് 
ഏററുരച്ചു മഹാബാഹു ഘടോല്ക്കചനൊടേററുതേ. 13 
ഉടന് കര്ണ്ണനെ വിട്ടിട്ടു ഭീമനന്ദനനും പ്രഭോ! 
മാര്ഗ്ഗണം* തൂകി മദ്ദിച്ചാനെതിര്ക്കുമെതിരാളിയെ. 14 

ക്രൃദ്ധരാം രാക്ഷ സേന്ദ്രന്മാര്ക്കുണ്ടായി പിന്നെയാഹവം 

പിടിമൂലം കാട്ടില് ത്തെഹസ്തി കഠംക്കെന്നവണ്ണമേ. 35 

തേരാളി വീരനാം കര്ജുനാശരന് വട്ടൊഴിക്കപേ 
ഭീമസേനന്െറ നേര്ക്കേററു സുര്യകാന്തി രഥത്തി നാല്. 3.6 

എത്തുന്നവനെ നോക്കാതെ ഹൈഡി ംബനെയലായുധന് 
സിംഹം വൃഷത്തി നെപ്പാലെതാന് ഗ്രസിച്ചതു കണ്ടടന് 37 

സൂരൃശ്രീയാര്ന്ന തേരാലേ ഭ*മന് യോധരിലുത്തമന് 
അലായയധന്െറ തേര് നോക്കിശ്ശൂരം രൂകീട്ട കേറിന൯൯. 38 

അവന് വരുന്നതായക്കണ്ടിട്ടങ്ങലായയധനും പ്രഭോ! 
ഘാടാല്ക്കചനെ വീട്ടിട്ട ഭ"മനോടേററിതപ്പെൊഴേ. 39 

ഃ മാരഗ്ലണംംം അമ്പു. 



അലാഴുധയദ്ധം 29 

അവനോടേററുടന് ഭീ മനാശരാന്തകരന് പ്രഭോ! 
ശരം വര്ഷിച്ചു കൂട്ടക്കാരൊക്കുമാ രാക്ഷസേന്ദ്രനില്. 20 

അലായയധനുമവ്വണ്ണം തേച്ച ബാണങ്ങളാല് നൃപ! 

കുന്തീ പൃത്രനെ വര്ഷിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടുമരിന്ദമ൯. 1) 

അമ്മട്ടാശരരെഖല്പാരും പാഞ്ഞേററു ഭീമ സേനനില് 
നാനായയധാഡ്യര് ഭീമന്മാര് നിന്മക്കഠംക്കു ജയോദ്ൃതര്. 2 

പലരും പ്രഹരിപ്പോരാബ ഭീമസേനന് മഹാബലന് 
അവരെല്പാവരെയുമങ്ങയയഞ്ചമ്പെയ്കിതപ്പൊഴേ. ൧3 

ഭീമനായ” പൊരുതുന്നോരാ ക്രൂരബുദ്ധികഠം രാക്ഷസര് 
മഹാനാദങ്ങളലറിപ്പാഞ്ഞോടി പത്തു ദിക്കിലും. 24 

അവരെബ്ഭീമനോടിച്ചു കണ്ടുക്കേറുന്ന രാക്ഷസന് 
വേഗത്തില് പാഞ്ഞടുത്തേററം ശരം വര്ഷിച്ചിതപ്പ്യൊഴേ. 25 

അവനെബഭീമനാഞ്ഞെയ് തൂ തീക്ഷ“ണോഗ്രവിശിഖങ്ങളാല് 

ആബ്ഭീമന് വിട്ട ബാണങ്ങളലായുയധനുമാഹവേ 26 

മുറിച്ചു ചിലതാപ്പോരില് ഗ്രസിച്ചു ചിലതങ്ങനെ. 

ആ രാക്ഷസേന്ദ്രനെപ്പാര്ത്തു ഭീമന് ഭിമപരാക്രമന് 270 

ഉരക്കോടും വജുപാതത്തിനൊക്കും ഗദയെറിഞ്ഞുതേ. 
ജ്വാല-കലാകാരയാമാഗ്ലദയെത്തുന്ന കണ്ടുടന് മൂ 

അടിച്ചു ഗദകൊണ്ടങ്ങാഗ്ലദ ചെന്നെത്തി ഭീമനില്. 
ശരവര്ഷം കൊണ്ടു തുകീ കാന്തേയന് രാക്ഷസേന്ദ്രനെ 9 

കുരമ്പെയ്കുവയും പാഴിലാക്കി വിട്ടിതു രാക്ഷസന്. 
മുററം ഭീമാകാരരാമാ രാക്ഷസപ്പടയാളി കഠം 0) 

രാക്ഷം സന്ദ്രാജ്ഞയാല് കൊന്നു മുടിച്ചു കുഞ്ജരങ്ങളെ . 
പാഞ്ചാലരദം സ്യഞ്ജയരും മത്തേഭങ്ങഠം ഹയങ്ങളും ി 

രാക്ഷസന്മാര് പീഡചെയ്കു ശമം കിട്ടാത്ത മട്ടിലായ”. 
ആ മഹാഷോരമായത്തീര്ന്ന പെരും പോര് പാര്ത്തു കണ്ടുടന, 

ധനഞ്ജയനൊടിവണ്ണം പറഞ്ഞു പുരുഷോത്തമന്; 
*“നോമ്ള മഹാളജന്൯ ഭീമന് രാക്ഷസേന്ദ്രവശത്തിലായ് 3 

അവന്െറ പിന്പേ നീ ചെല്ലുകാലോചിക്കേണ്ട പാണ്ഡവ! 
യൃധാമനൃയൂത്തമയജഡ്ഡു ധ്ൃഷ്ടദൃയമനന് ശിഖണ്ഡിയുയം 4 

ദ്രരപദേയരുമായ പ്പോട്ടേ കര്ണ്ണന്നേര്ക്കു മഹഠരഥര്. 
സഹ ദവന് നകുലനും വീരൃവാന് യുയയധാനനും ദ് 
കൊല്ലട്ടേ ലററാശരരെ നിന്നാജ്ഞപ്പുടി പാണ്ഡവ! 

നീയം ദ്ര: ണന്മുന്പെഴുമീസ്സ്സൈന്യത്തിനെ മഹാഴഭ്ജ! 06 

തടുത്താലും മഹാബാഹോ, പിണഞ്ഞല്ലേോ മഹഥഭയം."" 
ഏവം കൃഷ്ണ്൯ ചൊന്നവാറു യഥോട്ടിഷും മഹാര്ധാര് യ 

കര്ണ്ണ നോടു മെതിര്ത്തു മററാശരന്മാരൊടും രണേ. 



524 ഘടോല്ക്കചവധപര്വ്വം 

ആവതോളം വലിച്ചെയ്യ പാമ്പൊക്കും വിശിഖങ്ങളാല് 98 

ഭീമന്െറ വില്പറുത്തിട്ടു രാക്ഷസേന്ദ്ര ൯ പ്രതാപവാന്. 

അശ്വങ്ങളെസ്സുൃൃതനേയ്യം കൂരമ്പെയ്ത മഹാബലന് 39 

ഭീമന് മിഴിച്ചു നില്ലുമ്പോഠം ഹനിച്ചാനങ്ങു ഭാരത! 

ഹതാശ്വസുതനായീടുമവന് തേര് വിട്ട ചാടിയും. കര 

അവന്്റെറ നേര്ക്കാര്ത്തതൃഗ്രം കനത്ത ഗദ വിട്ടതേ. 

ഭീമഘോഷത്തൊടാബ'ഭീമപ്പെരുംഗദ വരുമ്പൊഴേ 41 

ഗദകൊണ്ടാഹനിച്ചിട്ടൊന്നലറീ ഘോരരാക്ഷസന്. 

രാക്ഷസേന്ദ്രന്െറയാഗ് ഘോരഭ്ീഷണപ്പണി കണ്ടടന് കമ 

പ്രഹൃഷ്ടനായ” ഭീ മസേന൯ കൈക്കൊണ്ടാനുഗ്രവ൯ഗദ. 

ആ നരാശരവിീരര്ക്കു നടൂ ബ ഹളാഹവം 48 

ഗദാപ്രഹാരാരവത്താല്ബ ഭൂകമ്പം കൂട്ടിടംപടി. 

പിന്നെയും ഗദ കൈവിട്ടിട്ടവരസന്യോന്യമേററുടന് 44 

ഇടില്ലു മുഷ്ടിയാല്ത്തമ്മിലിടിക്കൊക്കും വവത്തൊടും. 

തേര് ചക്രം മേലടിത്തട്ടു നുകം നല്ലച്ചുപസ് കരം 45 

അടുത്തു കണ്ടവയെട്ടത്തെതിര്ത്താരങ്ങമര്ഷി കഠം. 

പരസ്പരം പാഞ്ഞിടഞ്ഞു പരം ചോരയൊലിച്ചുവര് 46 

മത്തഹസ്തി കളെപ്പേോലെയേററിഴച്ചിതു തങ്ങളില്. 

അതു കണ്ടു ഹൃഷീ കേശ൯ പാണ്ഡവര്ക്കു ഹി തോദൃതന് 

അചന് ഭീമധന്റ രക്ഷദ്ക്ുായ” ഘടോല്ക്കചനെ വിട്ടുതേ. 47 

179. അലായ്യധവധം 

രാത്രിയുദ്ധം (തുടര്ച്ച). ഭയങ്കരമായ യുദ്ധത്തിന്െറ അവസാനത്തില് 

ഘടോല്ക്കചന് തലായയധനെ കൊല്ലുന്ന. ബലവാനായ ഒരു സഹായി മരിച്ചൂ 

പോയതില് ദുര്യോധനന്െറ അനുതാപം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

രാക്ഷസന് ഭീമനെപ്പോരില് ഗ്രസിച്ചെന്നതു കണ്ടുടന് 

അരുഠംചെയതൂു വാസുദേവന് ഘടോല്ക്കചനൊടിങ്ങനെ; 3 

“കാണ്ക ഭീമന് രാക്ഷസനാല് ഗ്രസ്ധനായീ മഹാഭജ! 

മുററും സൈന്യങ്ങളും നീയും കാണ്കെത്തന്നെ മഹാദൃതേ! ക 

നീ കര്ണ്ണനെ വെടിഞ്ഞിട്ടുമലായുധനിശാടനെ 

മഹാബാഹോ, കൊല്കുടനേ കൊല്ലാം പിന്നീട കര്ണ്ണനെ. " റ 

കര്ണ്ണനെറ വാക്കു കേട്ടങ്ങ കര്ണ്ണനേ വിട്ടു വീര്യവാൻ 

ബകാനുജാശരാധീ ശനോടെതിര്ത്തു ഘദടാല്ക്കചന്. 4 

യൂദ്ധം ബഹളമായ"ത്ത്൪ന്നൂ രാത്രികാലത്തു ഭീഷണം 
ഹൈഡി ംബാലായുധനിശാചരര്ക്കങ്ങഥ ഭാരത! ി 



അലായുയധവധം 525 

അലയുധന്െറ ഭടരാം ഘോരദര്ശന*രാശരര് 
ശൂരന്മാര് വില്ലെടുത്തുംകൊണ്ടുക്കില്പ്പംഞ്ഞെത്തിടുമ്പൊഴേ, 6 

വില്ലെടുത്തു ചൊടിച്ചേററു തേരാളി യയുധാനനും 

കൂരവ്പെയ്ക്ു പിളര്ന്നാരാ നകുലന് സഹദേവനും. 7 

കിരീടി പോരില് ജൃപതേ, ക്ഷത്രി യേന്ദ്രരെയൊക്കയും 

ബീഭത്സു ചുററുമോടിച്ചൂ വിശിഖങ്ങളയച്ചവന്. ൫ 
കര്ണ്ണനും മന്നവന്മാരെയോടിച്ചു പോരില് മന്നവ! 
ശിഖണ്ഡി ധൃഷ്ടദ്യമ്നാദിപാഞ്ചാലരഥിമുഖ്യരെ. 9 

അവരെക്കൊല്വതായ്ക്കണ്ട ഭീമന് ഭീ പരാക്രമന് 
ടെന് പാഞ്ഞോററു കര്ണ്ണന്്റെനേര് ക്കനുകഠം ചൊരി ഞ്ഞവന്. 

രാക്ഷസന്മാര്കളെക്കൊന്നങ്ങെത്തീ കര്ണ്ണനെഴുന്നിടം 
സഹദേവന് നകുലനും തേരാളി യയുധാനനും. 11 

അവര് കര്ണ്ണനൊടേററു പാഞ്ചാലരാ ദ്രോണരോടുടമേ 
ചൊടിച്ചലായുധന് ശത്രുജിത്താ ഹൈഡിംബനെത്തദാ 12 

വന്പെഴും പരിഘംകൊണ്ണ്ടൊന്നാഞ്ഞു തച്ചൂ തലജ്കകു താന്. 

ആത്തല്ലുകൊണ്ടിട്ട മഹാബലനാകം ഘടോല്ക്കചന് 313 

അല്പം മൂര്ച്ഛയി ലാണ്ടാത്മസ്തംഭനം ചെയ്തു വീര്യവാൻ. 
പരം കത്തും തീയ്റ്കെതിരായ” മണി നൂറണി യയന്നതായ്. 1൪ 

പൊന്നണിഞ്ഞുള്ളോരു ഗദയെറിഞ്ഞാനങ്ങവന്െറമേല്, 
അവന്െറയശ്വസൂതാഡ്യം മുഴങ്ങും രഥമാകവേ 15 

ഭീമകര്മ്മാവുക്കില് വിട്ടാഗ്ഗദ തച്ചു പൊടിച്ചുതേ. 

അശ്വങ്ങളച്ചു ചക്രങ്ങഠം കൊടി തട്ടമുടഞ്ഞഹോ! 16 

തകര്ന്ന തേര് വിട്ടയര്ന്നൂ രക്ഷോമായയെട്ടത്തവന് 

അവന് മായയെടുത്തിട്ട പാരം ചോര ചൊരിഞ്ഞുതേ. 117 

മിന്നലാല് മിന്നിയിരുളം കാറും കലരുമംബരം 

ഇടിയെന്നല്പിടിത്തിയും വഭജൂപാതവുമങ്ങനെ 18 

പെരുംപോരില്ച്ചടചടാരവവും മുത്തി തപ്പൊഴേ. 

രാക്ഷസന് തീര്ത്തൊരാ മായ പാര്ത്തു കണ്ടിട്ട രാക്ഷസന് 19 

മേല്ലോട്ടയര്ന്നു ഹൈഡിംബന് മായയെപ്പ്യോക്കി മായയാല്. 

മായയാല് മായയെപ്പോക്കിക്കണ്ട മായാവിയാമവന്൯ 0 

ഘടോല്ക്കചന്െറ മേലുഗ്രശിലാവര്ഷം തൂടങ്ങി നാന്. 
ആഗ“ഘോരമാം ശിലാവര്ഷം ശരം വര്ഷിച്ചു വീര്ൃയവാന് 21 

ഉടച്ചുവിട്ടി തെല്ലാടമതൊരല്ഭതമായിതേ. 

തമ്മില് പിന്നീടു വര്ഷിച്ചു നാനാപ്രഹരണങ്ങളെ ക 

ഇരിമ്പ പരിഘം ശൂലം മുസലം ഗദ മുല്ഗരം 

കൈവാഠം പിനാകമെന്നല്പ തോമരം കത്തി കമ്പനം ക 

& ഘോരദര്ശനര് -- കണ്ടാല് പേടി തോന്നുന്നവര്, 



൭26 ഘടോല്ക്കചവധപര്വ്വം 

നാരാചം തീക്ഷാണഭല്പങ്ങഠം ശരം ചക്രങ്ങഠം വെണ്ടഴു 
അദഭയാഥഗുളം ഭിണ്ഡിപാലം ഗോശീര്ഷമുരലങ്ങനെ. ൧4 

പറിച്ചെടുത്തു വന് കൊമ്പുള്ളോരോജാതി മരങ്ങളം 

കരീരം ചമ്പകം മാപ്പി ശമിയങ്ങനെ ഭാരത! 25 

പുത്തുനില്ലം കണിക്കൊന്ന ബദരീ ഗുദവൃക്ഷവും 

അരയാല് പേരാലു പുളിയരിമേദം പിലാശിവ 26 

മാമരങ്ങളെടുത്തങ്ങ തമ്മില്ത്തച്ചീ ടിനാരവര്. 

നറനാധാതൂക്കളടയ പല പര്വ്വതശൃംഗവും 7 

വം പിളര്ക്കുംമട്ടുച്ചമവയഷ്ക്കുണ്ടായി താരവം. 

ഹൈഡി ംബാലായയുധരണം ഘോരമായ ത്തീര്ന്നു മന്നവ! 28 

മുന്നമാബ്ബാലി സഗ്രീ വഹരീന്ദ്രര്ക്കൊപ്പമേ നൃപ! 

അവര് പോരില്ഗ് ഘോരനാനായയധങ്ങാം വിശിഖങ്ങളം 29 

വിട്ട കൈവാളമായ് രാജന്, പ്രഹരിച്ചിതു തങ്ങളില്. 

അവരേററു മുടിക്കെട്ടില് പിടിച്ചിട്ടം മഹാബല൪ 90 

മെയ'മുറിച്ചും വിയര്പ്പേററമൊലിപ്പിച്ചിതു മന്നവ! 

ചോരതഷ്യം പടുകാറന്മാര് മഴക്കാര്കഠം കണക്കിനെ. 31 

പിന്നെപ്പാഞ്ഞേററുക്കിലിട്ട ചുററിച്ചിട്ടാശരേശനെ 

ബലംകൊണ്ടു മറിച്ചിട്ട തല കൊയ” തൂ ഘടോല്ക്കചന്. 32 

കുണ്ഡലങ്ങളണുിഞ്ഞുള്ളോരവന്െറ തല ക്രെയ്തുടന് 

പിന്നെയതൃച്ചനാദത്തിലലറീ സുമഹാബല൯. ക] 

അരിന്ദമന് ബക്ജ്ഞാതി കൂററനെക്കൊന്നു കണ്ടുടന് 

പാഞ്ചാലരും സോമകരും സിംഹനാദം മുഴക്കിനാര് 34 

ഭേരസഹസ്രവും പിന്നെബ്ഭൂരി ശംഖാരവങ്ങളം 

മുഴക്കിനാര് പാണ്ഡവന്മാരാ രക്ഷസ്സ മരിച്ചതില്. 38 

അവര്ക്കാ രാത്രിയൊട്ടേറെ വിജയാവഹയായഹോ! 

ചുററും പന്തം നിരന്നങ്ങു തെളി ഞ്ഞേററം വിളങ്ങിതേ. 36 

ചത്തോരലായുയധനുടെ തല ശക്തന് ഘടോല്ക്കച൯ 

ദുര്യോധനന്െറ മുന്പിട്ട കൊണ്ട വിട്ടീടിനാനുടന്. 37 

ദുര്യേധേനന് വീരനലായുധനെക്കൊന്നു കണ്ടതില് 
പാരമുദ്വിഗ്നനായ൦ത്തീര്നആൂ പടയോടൊത്തു ഭാരത! 38 

ഇവനോടേററിരിപ്പണ്ടായവന് “താന്തന്നെ ചെന്നുടന് 

ഭീമനെക്കൊല്വ ' നെന്നായിപ്പണ്ടട ത്തപ്പകയോര്ത്ത വന്. 39 

അവനെക്കൊന്നിട്ടമി വനെന്നുമോര്ത്തി തു പാര്ത്ഥിവന് 
ഭ്രാതാക്കഠംക്കേറെ നാഠം ജീവന് നല്കുമെന്നും നിനച്ചുപോയ്. 

അവനെബഭീമതനയന് കൊലചെയ്തതു കാണ്കയാല് 

ഭ1൭ണ്ന്െറ സത്യം സമ്പൂര്ണ്ണമായി പ്പോയെന്നു മോര്ത്തുപോയ്, 



180. ഘടോർല്ക്കചവധം 

രാത്രി യുദ്ധം (തുടച്ചു. ഘടോല്ക്കചന് ജീവന് പോലും പണയത്തി 

ലാക്കി ഭയങ്കരമായി പോരാടുന്നു. കാരവ പക്ഷത്തു” അനവധി ഭടന്മാര് മരിക്കു 
ന്നു. ഇന്ദ്രനില് നിന്നു കിട്ടിയ വേല് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും ഘടേല്ക്കചനെ 

കൊല്ലാന് കാരവന്മാര് കര്ണ്ണുനോടാവശ്യപ്പെടന്നു. ഗത്ൃന്തരമില്ലാതായ കര് 

ണ്ണ ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചു ഘടോല്ക്കചട.ന വധി കടന്നു. കരരവന്മാര് 

കര്ണ്ണനെ അതിരററു ബഹുമാനിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അലായ്യധാശരവധം ചെയ്ത ഹര്ഷാഠല് ഘടോല്ക്കചന് 

പടത്തലയ്ക്കുലായ നിന്നു പലപാടലറീടിനാന്. 1 

അവന്െറയാനയീളകും ഘോരഘോഷം ശ്രവിക്കയാല് 

നി൯കൂടര്ക്കു മഹാരാജ, പെരുകീ ദാരുണം ഭയം, 4 

ക്കന് ഘടോല്ക്കചനലായയധനോടേറെറതിര്ത്തതായ് 

കണ്ടു കര്ഴ്ണുന് മഹാബാഹ പാഞ്ചാലന്മാരൊടേററുതേ. 8 

ശിഖണ്ഡി ധൃഷ്ടദ്യമനന്മാര്കളെയാഞ്ഞ വലിച്ചുടന് 
മൊട്ടുഴിഞ്ഞ പതിപ്പത്തു കടുത്തമ്പെയ്കു കീറിനാന്. 4 
യുധാമനൃത്തമാജസ്സകളെ നാരാചമെ യ്കടന് 
തേരാളി സാത്ൃകിയെയും വിറപ്പിച്ചു ശരങ്ങളാല്, ി 

ഇടവും വലവും പോരിലനമ്പെയ്യീടമവര്ക്കുമേ 

വട്ടത്തി ല്ത്തന്നെ കാണായീ കാര്മ്മുകങ്ങഠം ധരാധിപ! 6 
അവര്ക്കെഴും ഞാണൊലിയ്യം രഥനേമി'നിനാദവും 

മഴക്കാറാരവം പോലെ ഘോരമായാത്തീര്ന്നു രാത്രിയില്. " 

ജ്യാഘോഷമായോരിടി, വില്ലമിന്നല്-- 
പ്പിണര്ച്ച.യമ്മാതിരി കേതുശൃംഗം, ? 
ശരാഘവര്ഷപ്പെരുമാരിയും,പു-- 
ണ്ടാ യൃദ്ധമേഘം വിലസീ നരേന്ദ്ര! ഉ 

ആ വര്ഷമതൃല്ഭതമദ്രി പോലെ 
കുലുക്കമി ല്ലാതചലേന്ദ്രരുപന് 
ഉടച്ചു വിട്ടാനടരില് ക്ഷിതീശ! 

വൈകര്ത്തനന് ശത്രുകലാവമളി. 9 
വജ്രോഗ്രമാം തോമരജാലമേററം 
കൂര്ത്തുള്ള നല്പ്പ്പൊന്നണിയമ്പുമെയ്കം 

ശത്രുക്കളെപ്പോരി ലൊഴിച്ചു, വീര൯ 
നന് പുത്രനിഷുത്തില് മുതിര്ന്ന കര്ണ്ണന്. 10 

ധ്വഭം മുറിഞ്ഞും ചിലരങ്ങ കൂര-- 

മ്പേററംഗമററും ചിലരപ്രകാര. 

1 നേമി.ം-.ചക്രം. 2 കേതുമൃംഗം-കെടിമരമാകുന്ന ശൃംഗം, 
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സുതാശ്വഹീനം ചിലര് കര്ണ്ണനെയ്ക് 
മുറിച്ചു വിട്ടോരു വിധത്തിലായി. 

സുഖം മനസ്സില്ക്കലരാതെ പോരില് 

യധിഷ്ടി രന൯്തന് പടയെ ത്തുണചു താന് 

ഉടഞ്ഞൊഴിഞ്ഞാപ്പട കണ്ട പാരം 

ഘടോല്ക്കചന് കോപമിയന്നുകൊണ്ടാന്. 

സുവര്ണ്ണരത്നങ്ങളണിഞ്ഞ തേരി-- 

ലമര്ന്നു സിംഹപ്പടിയാര്ത്തുകൊണ്ടാന് 

വൈകര്ത്തന൯ കര്ണ്ണനൊടേററു ചെന്നു 

വജ്രോഗ്രബാണങ്ങളെയെയ്കു കൊണ്ടാന്. 
നല്ക്കര്ണ്ണിനാരാചശി ലീമുഖ₹ങ്ങഠം 
നാളീ കദണ്ഡാശനിവത്സദന്തം 
വരാഹകര്ണ്ണങ്ങഠം വിഷാണശൃംഗം 
ക്ഷുരപ്രവും പെയ്യവര വാനടച്ചു. 

ആബ്ദാണവര്ഷങ്ങാം നഭസ്സ്റ മൂടി 
വിലങ്ങടിച്ചിട്ട വിളങ്ങി പോരില് 
സുവര്ണ്ണപുംഖപ്രടകൊണ്ടെ ചിത്ര-- 
പ്പൂമാല തൂങ്ങിത്തെളിയയം പ്രകാരം. 
സമം പിടില്ലപ്രതി മപ്രഭാവ- 
രന്യോന്യമെയ്താരവരുത്തമാസ്ത്രം 
ആ വീരമുഖ്ൃര്ക്കടരിങ്കലാരു-- 
മറിഞ്ഞതില്പങ്ങൊരു താരതമ്യം. 
ഒട്ടേറെയും ചിത്രമതുല്യരൂപ-- 
മാബ”ഭാനുഭീമാത്മജര് ചെയ്ത യൃദ്ധം 

ശര്പൃപ്രപാതാകലമായി വാനി ല്-- 
ദരിനേശരാഹുപ്പട പോലെ ദീച്ലം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഘടോല്ക്കചന് കര്ണ്ണനെക്കാരം മെല്ലം നേടായ”കയാല് നൃപ! 
ഉഗ്രാസ്രത്തെ പ്രയോഗിച്ചാന് പിന്നെയസ്രരജ്ഞപുംഗവന്. 

അവന്റെയശ്വങ്ങളെ മു൯പസ്സ്രത്താല്ക്കൊന്നു രാക്ഷസന് 
സൂതനേയും വീഴ-ത്തിയയടന് മറഞ്ഞിതു ഘടോല്ക്കചന്. 

ധടൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

ആ രാക്ഷസന് കൂടയൃദ്ധക്കാരനേവം മറഞ്ഞതില് 
എന്നായംക്കാര് ചെയ്തതെന്തെന്നു പറഞ്ഞീടുക സഞ്ജയ! 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മറഞ്ഞിതാ രാക്ഷസനെന്നറി ഞ്ഞെ. 
ത്താര്ത്തിടിനാര് കൌരവന്മാര്കളെല്പാം 

ൽ ശിലീമുഖം-- അമ്പു. 
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ഈ രാക്ഷസന് കര്ണ്ണനെക്കൂടയോധി 1 
ഛന്നന് കൊല്ലില്ലെന്ു ചെയ്യെങ്കിലെന്നായ്2. 1 

പരം കര്ണ്ണന് ലഘുചിത്രാസ്രയോധി 
ദിക്കൊക്കയും ബാണജാലത്തില് മൂടി 
ആകാശമമ്പവേററിരുട്ടായിരിക്കേ 
കാണാതെയായവിടെബ'ഭൂതമൊന്നും. 2 

എടുപ്പതെന്നല്പ തൊട്ുടപ്പതാവ-- 
നാഴിക്കു കൈ വെപ്പതുമപ്രകാരം 

കര്ണ്ണന്റെ കൈവേഗമൊന്നാലെ കാണ്ടീ... 

ലവ്പെയ്മടച്ചംബരം മൂടിയെങ്ങും. 23 

ഉടന് കാണായ് വന്നിതങ്ങംബരത്തില്-- 

ക്കടുത്തീടും രാക്ഷസക്രൂരമായ 

പാടേ തുടുംകാര്നി ത്തില് ജ്വലിച്ചു 
കൂടിക്കാളം പാവകജ്ജ്വാലപോലെ. 4. 

തൂടര്ന്നുതേ മിന്നലുമങ്ങുമിങ്ങും 

കത്തിക്കാളം കൊള്ളിമീനും നരേന്ദ്ര! 
അവമ്റകെുഴും ഘോഷവും ഘോരമായീ 

പെരുത്തേന്തും ദുന്ദുഭി ദ്ധ്വാനമോടും. 25 

പരം വീണൂ പൊന്നണിഞ്ഞനുമേററം 

പ്രാസങ്ങഠം വേല് മുസലാദ്യായുധങ്ങഠം 

മെഴുക്കിട്ടം വെണ്മഴു വാള ദീപ്ലി 

കലര്ന്നീടും പട്ടസം തോമമങ്ങാം. 26 

കതിര്ത്തീടും പരിഘം കാരിരുമ്പു 

ഗദാജാലം മൂര്ച്ചയേറുന്ന ശൂലം 

പൊന്നുംപട്ടം കെട്ടിടം വന്ഗദാഘം 
ശതഘനി3യയം കാണുമാറായി ച്ചററും. ക് 

വീ ആ ചെരുംപാറയുയമങ്ങുമിങ്ങു-. 

മസംഖ്ൃയവജ്രാശനിജാലവും താന് 
ക്ഷൂരാന്തചക്രങ്ങളമങ്ങസംഖ്യം 
കാണായിതഗ്നിപ്രഭയോടുകൂടെ. 28 

ആ വേല് പാശം മുഴുവാഠം കത്തിയൃഷ്ടി 
വന് മുല്ഗരാശനി വജ്കങ്ങളെങ്ങും 
പരന്നെരിഞ്ഞങ്ങ വീഴുന്ന വര്ഷ-- 

മമ്പാല് പോക്കാന് ശക്തനായീല കര്ണ്ണന്. 29 

1 കൂടയോധി ടം വ്യാജ(മായാ)യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവന്. 2 “നാം എത്തുചചെയ്താ 

ലാണു”, മഠയായുദ്ധം കെ യ്യുന്ന ഈ രാക്ഷസന് മറഞ്ഞുനിന്നു കര്ണ്ണനെ കൊല്ല 

തിരിക്കുക" ഏന്നു കരരവന്മാരെല്പാവരും കൂടി ആലോചിച്ചു എന്നര്ത്ഥം 3 
ശതഘനി - നൂററിക്കൊല്ലി. 
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അമ്പേററു വീഴന്ന ഹയങ്ങഠം ൨ജു-- 

മേററററു വീഴന്ന മഹാഗജങ്ങഠം 

ശ്രങ്ങളേററററ രഥീന്ദ്രരും വീ-- 

ണാര്ക്കുന്ന ഘോഷം വലുതായ 'ച്ചമഞ്ഞു. 

കഠോരനാനാവിധശസ്സ്രജാലം 

ഘടോല്ക്കചന് ചുററുമയച്ചതേററും 
ദുര്യോധന൯തന് പടയാര്ത്തിപെട്ടു 

കാണായി ചുററിത്തിരിയയന്നതെങ്ങും, 

ഹാഹാകാരത്തോടു ചുററിത്തിരിഞ്ഞും 

വിഷാദപ്പെട്ടൊളിവായിച്ചഠാത്ഞും 

ആര്യസ്വഭാവാല് പുരുഷപ്രവിരര് 

പിന്വാങ്ങിലാ കേവലമപ്പൊളെന്നാല്. 

ആഗ് ഘോരമാം രാക്ഷസക്രൂരശസ്്ര-- 

മഹറവര്ഷം വന്നു വിഴുന്നതായും 

സൈന്ൃക്കൂട്ടം വീഴ്“വതായ്യം പരം ക-- 

ണ്ടേററം തട്ടീ നിന്െറ മക്കഠംക്കു പേടി. 
തീയാളീട്ടം നാവുമായിക്കുറുക്കന് 

കൂട്ടം കൂടിഗ”ഘോമാര്ക്കുന്നതായും 

രക്ഷോഗന്ണം കൂടിയറര്ക്കുന്നതായയം 

കണ്ടുര്വ്വീശപ്പടയേററം നട്ടങ്ങീ. 

തീയാളീടും നാവുമായ ദംഷാട്ര കൂര്ത്തു 
വിഭീഷണന്മാര് മലംകൂററരായോര് 
മാനത്തേറിക്കൈയില് വേലേന്തിയുഗ്ര-- 

വര്ഷം ചെയ് രൂ കാറുകളെന്ന പോലേ. 

ആക്കൂററന്മാരമ്പ വേലുഗ്രശൂല 
മൂക്കന് ഗദാ പരിഘം വഭ്കൂമേവം 
പിനാകം നല്ൃശനിക്രൂരചക്രം 

ശതഘ'നിയ്യം വിട്ടതേററാഠംകഠം വീണ. 
ശുലാംശുശൂണ്ഡാശ” മഗളം ശതഘ നി -- 
യിരുമ്പകെട്ടുള്ളൊരു തൂണിതെല്ലാം 

ചൊരിഞ്ഞു നിന് പുത്ൃസൈനയത്തിലെന്നി_ 

ട്ടണ്ടായ” ൨൯൬ കശ”്മലമേററമഗ്രം. 

ആന്ത്രം ചോര്ന്നും തല പൊട്ടിത്തെറിച്ചും 

മെയ്യററിട്ടും ശൂരര് ചിന്നിക്കിടപ്പായ” 

അശ്വങ്ങളററാനകഠം മെയ് മുറി ഞ്ഞും 

വ൯പാറയേററടയേത്തേരുടഞ്ഞും 

ഇമ്മട്ടഗ്രം ശരവര്ഷം ചൊരിഞ്ഞി-- 

ട്ടാ രാക്ഷസന്മാര് ഭവി ഘോരരൂപര് 
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ഘടോല്ക്കചന് മായയാര്ല്ത്തീര്ത്ത കൂട്ടര് 

വിട്ടില്പിരന്നോനെയും ഭീതനേയ്യും. 

ആ ക്രൂരമാം കുരുസമ്മദ്ദനത്തില് 
കാലോല്സൃഷുക്ഷത്രിയ ന്മാര് നശിക്കേ 
പാഞ്ഞോടിനാരവര് കൂട്ടം പിരിഞ്ഞു. 
മെന്നിട്ടാര്ത്തു കൌരവന്മാര്കളെല്പാം. 

കുരുക്കളേ, മണ്ടുവി നില്പി തൊന്നു_ 
മിന്ദ്രാദിവാനോര് കൊല്കയാം പാണ്ഡവാര്ത്ഥം 

അമ്മട്ടാഴം ഭാരതന്മാര്ക്കു പിന്നെ 

ദ്വീപായ നില്ലാനാരുമുണ്ടായതില്ല. 

ആഗ്ഘോഷമോ ബഹളം മൂത്തു നിള്ലെ-- 

പ്യാഞ്ഞോടിയാക്കുരുസൈന്യം ലയിക്കേ 
പടക്കളപ്പങക തിരിഞ്ഞവാറു 

കുരുക്കളെത്തിരിവീലന്യരേയയം. 

നിര്മ്മര്യാദം ഭീഷണപ്പാച്ചില് പാഞ്ഞു 
ദിക്കൊക്കയും ശുന്യമാംമട്ട കാണ്കെ 
ആശ്ശസ്തവൃഷ്ടിക്കിടയില്ക്കരണ്ണനേകന് 
കേറിച്ചെല്ലന്നതി നെക്കണ്ടകൊണ്ടോര്. 

അടച്ചാനമ്പെയ്തവന് വ്യോമമാഞ്ഞേ.. 
ററരക്കന്തന് മായയായ്യ്യോരി ടന്നോന് 

ഹ്രീമാന് പരം ദുഷ“കരക്ക്കൈ തൂടര്ന്നോന് 
മോഹിച്ചീലാ പടയില് സൂതപത്ര൯. 
ഭയപ്പെട്ടോര് കര്ണ്ണനെപ്പാര്ത്തു കണ്ടാര് 
വിഭോ, മുററും സൈന്ധവബാല്ഹികന്മാര് 

അവന്െറയാക്കുസലില്പായ്ക വാഴ “ത്തീ 
പരം രക്ഷോവിജയം പാര്ത്തു കാണ്മോര്. 
ചക്രം ചേരും മുഠംത്തടിയൊന്നവന് വി. 

ട്ടടിച്ചാനാ വാജികഠം നാലിനേയും 
പെട്ടെന്നൊപ്പം മുട്ടകുത്തിപ്പതിലു 
ചത്തു പല് കണ് നാവു മററായവററ. 
ഹയങ്ങഠം ചത്തോരു തേര് വിട്ട ചാടി- 
ച്രിത്തം. മങ്ങി ക്കരവരോടിടുമ്പോഠം, 

ദിവ്യാസ്്രവും മായയാലേ നശിക്കേ 
മോഹിച്ചീലാ വേണ്ടതെന്തനെന്നുദമാര്ത്താന്. 
ഉടന് ചൊല്ലീ ഘോര വന്മായ കണ്ടാ- 
ക്കുരുക്കന്മാരേവരും കര്ണ്ണനോടായ”: 
” " വേല്കൊണ്ടങ്ങാശരനെക്കരണ്ണ, കൊല്പൂ 

തീരുന്നിതാ ധാര്ത്തരാഷ്ട്രക്കുരുക്കഠം. 
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1 പ്രതിഘാതം തിരിച്ചടി. 
എന്നു പേരുള്ള വേല്. 
ഇടിത്തീ, 

ഘടോല്ക്കചവധപര്വ്വം 

നമുക്കെന്തേ ചെയ'വു ഭീമാര്ജജു,നന്മാര് 

കൊല്ലൂ രാവില്ച്ചടമീ ക്രുരനെത്താന് 
ഈഗ്ഘോരപ്പോര് വിട്ടു പോന്നെങ്കിലല്ലേ 

പാര്ത്ഥന്മാരായ് പൊരുതാന൯തന്നെ പററു? 
അതോര്ത്തിട്ടീഗ്ഘോരരക്ഷസ്സിനേത്താ-- 
നിന്ദ്രന് തന്നാ വേലുകൊണ്ടങ്ങു കൊല്ലു 

കുരുക്കളൊക്കബ “ഭടരൊത്തിന്ദ്രകല്ല-- 
രീ രാത്രിയയദ്ധലേ മുടിയൊല്ല കര്ണ്ണ!" 
നിശാടനേ നിശയില്ക്കൊന്നിടാഞ്ഞു 
സൈന്യം ത്ൂരസിപ്പതി നേക്കണ്ട രാജന്! 
കുരുക്കഠംര,൯ന് ഘോരനാദം ശ്രവിച്ചും 

വേല് ചാട്ടാനായത്താനുറപ്പിച്ചു കര്ണ്ണന്. 
ചൊടിച്ചവന് സിംഹമട്ടതൃമര്ഷി 
പൊറുക്കാതാ പ്രതിഘാതം! രണത്തില് 
അജയ്യയാം വൈജയന്ത്യാഖൃശക്തി 2-- 
യെടുത്താനങ്ങവനെക്കൊല്ുവാനായ” . 

അതേറെനാഠം വെച്ചു സുക്ഷിച്ചതല്പോ 
ധരാപതേ, പാരത്ഥനെക്കൊല്ലുവാനായ് 
അതാണല്ലോ വാസവന് കുണ്ഡലങ്ങഠം 
വാങ്ങി ക്കര്ണ്ണന്നായ “൭ക്കൊടുത്തോരു ശക്തി. 

നക്കി ക്കൊല്ുംവണ്ണമേ ദീപ്യിയോടും 

പാശം ചേരും കാലജിഹ“മോഗ്രമട്ടില് 

മുതൃസ്വസാവെന്നപോലുജ്ജവലിക്കു-- 
മതാക്കര്ണ്ണന് ചാട്ടിനാനാശരങ്കല്. 
മെച്ചത്തോടം പരകായം പിളര്ക്കു_. 

മതാക്കര്ണ്ണന് വിട്ടെരി ഞ്ഞെത്തിടുമ്പോഴം 
കണ്ടോടിയാ രാക്ഷസന് പേടിയോടും 

വിന്ധ്യാചലപ്രായനായ് മന്നവേന്ദ്ര! 
വേലാക്കര്ണ്ണന് കൈക്കലാക്കുന്ന കണ്ടി-- 
ട്ടാര്ത്തു വാനില്ബ'ഭൂതജാലം നരേന്ദ്ര 
കൊടുങ്കാററും ബഹളം വീശി രാജന്! 
സനിര്ഗ്ഘാതാശനി3യും മന്നിലെത്തി. 
ആ മായയേബ'ഭസൃമാക്കി ജ്വലിക്കു-- 
മതാ രക്ഷസ്സ്സിന്്റെറെ നെഞ്ഞാഞ്ഞു കീറി 
ജ്വലിച്ചും കൊണ്ടയരെപ്പോയി രാത്രി 
നക്ഷത്രങ്ങഠംക്കിടയി ച്ചെന്നു കേറീ. 

39 

0 

൭1 

62 

63 

൭൪. 

56 

66 

൭7 

2 വൈജയന്ത്യാഖൃശക്തി ൦. വൈജന്തി 
ട് സനിര്ഘാതാശനി ട ഉടിമുഴക്ക ത്തോടുകൂടിയ 



കൃഷ്ണഹര്ഷം ദാ 

വിചിത്രമാം ശ്ര്പ്രമോരോന്നു ദിവ്യം 
നൈശാചരം മാനുഷവും മയക്കി 

ഘോരാരാവം പലമട്ടാര്ത്തു ജീവന് 
വിട്ടാനവന് ശക്രശക്തി പ്രഭാവാല്. 68 

ഇതും വേറിട്ടായവന് ചെയ്ത ശത്രു. 

ക്ഷയത്തിന്നായേററമാശ്ചര്യകര്മ്മം 
അക്കാലമാഗ്ശുക്തിയാല് മര്മ്മമറേറാന് 
പ്രഭോ, വാച്ചു ശൈലമേഘാഭനായി. 59 

ഘോരാകാരം ഭീമകര്മ്മാവു ഭീമം 

കൈക്കൊണ്ടുടന് ഭീമപുത്രന് പതിച്ചു 
ചത്തിട്ടമേ നിന്പടയ്ക്കുള്ളൊരംശം 
പിതുക്കി നാനുടലാല് മന്നവേന്ദ്ര! 60 

വര്ദ്ധിച്ചേററം വളരും ദേഹമോട്ടം 
ക്ഷിപ്രം താഴേ വീഴുമാ രാക്ഷസന്ദ്ര൯ 
പ്രിയം ചെയ് വോന് പാണ്ഡവന്മാര്ക്കു ചത്തി-- 
ടടങ്ങന്ത്ുക്ഷഹിണിസൈന്യം മുടിച്ചു. 61 

പരം കൂടിസ്റ്റിംഹനാദങ്ങഠം ഭേരി-- 
ശംഖാനകം മുരമം മററമായി 

മായാനാശം രാക്ഷസദ്ധ്വംസവും ക- 
ണ്ടേററം ഹര്ഷിച്ചാര്ത്തിതാക്കാരവന്മാര്. 62 

വൃത്രദ്ധ്വംസേ* വാനവർ വാഴ ത്തുമിന്ദ്രന്_ 

മട്ടാക്കര്ണ്ണന് കൌരവര് വാഴത്തിടുന്നോന് 
നിന് പുത്രന്തന് വാഹനത്തില്ക്കരേറി 
പ്രത്യക്ഷമായ” തന്റ്റെ സൈനൃയത്തി ലെത്തി. 68 

181. കൃഷ”ണഹര്ഷം 
ഘ ടോല്ക്കുചമരണവാര്ത്തയറിഞ്ഞ പാണ്ഡവപക്ഷീയരെല്ലാം ദു;ഖ 

ത്തില് മുഴുകിയിരിക്കേ, കൃഷ്ണന് കൈകൊട്ടി തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്നതു കണ്ട” 
അര്ജ്ജുനന് കാരണം ചോദിക്കുന്നു. ഘടോല്ക്കചനെ കൊന്ന വേലു” അങ്ങ 
നെ നശിചുപോയിരുന്നില്ലെങ്കില് അര്ജ്ജുനനു" ഒരിക്കലും കര്ണ്ണനെ ജയാ 

ക്കാന് സാധിക്കയില്പായിരുന്നുവെന്ന് കൃഷ്ണന് മറുപടി പറയുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഇടിഞ്ഞ പര്വ്വതം പോലെ ഹൈഡിംബന് ചത്തു കണ്ടതില് 
ശോകബാഷ'പാകലാക്ഷന്മാരായ" പാണ്ഡവരേവരും. 3 

വാസുദേവന് മാത്രമേററം മുഴുക്കും ഹര്ഷമാര്ന്നവ൯ 

പാണ്ഡവര്ക്കിണ്ടലാംധലട്ടില് സിംഹനാദം മുഴക്കിനാന്. ി 

& പ്ൃത്രദ്ധ്വം സേ.-വൃത്രനെ കൊന്നപ്പനോഠം. 
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ഉച്ചത്തിലചറി പ്പി ന്നെപ്പുല്കിനാന് പാണ്ഡുപുത്രനെ 
ഉച്ചത്തിലാര്ത്തു പിന്നേഷ്യം കടി ഞ്ഞാണു വെടിഞ്ഞവന് 3 

നൃത്തം തുള്ളീ ഹര്ഷ മോടും കാറേറററ തരു പോലവേ. 
പാര്ത്ഥനെപ്പുല്കിയും പിന്നെ വീണ്ടും കൈകൊട്ടിയാര്ത്തുമേ 

തേര്ത്തടം വാണു മതി മാനാര്ത്തു പിന്നെയുമച്ൃതന്. 
കേശവന്നാ പ്രഹര്ഷത്തെക്കണ്ടറിഞ്ഞു ധനഞ്ജയന് ി 

അതിപ്രഹര്ഷമില്വാതെ ചോദിച്ചാനര്ജ്ജുനന് നൃപ! 
* * അസ്ഥാനത്തിങ്കലങ്ങമ്റകെന്തീ ഹര്ഷം മധുസൂദന! 6 
ഘടോല്ക്കചവധം കൊണ്ടു പാരം മാഴ"കേണ്ടനേരമേ? 

ഫൈഡിംബനെക്കൊന്നതായക്കണ്ടി ്ങൊഴിച്ചിതു സേനകഠം 

ഞങ്ങളം മാഴ്കിടുന്നല്ലോ ഘടോല്ക്കചവധത്തിനാല്,. 
ഈക്കാരണം സ്വല്പധെന്നു വരാന് വയ്യാ ജനാദന! 8 
ചോദിപ്പേന് സ.മൃമെന്നാടുചൊല്ലേണം സത്യവിത്തമ! 
ഇ.തങ്ങു ഗുഡമല്ലെങ്ക?ല് പറയേണമരിന്ദമ! ] 

ധൈര്യത്തില് വൈകൃതമതു ചൊന്നാലും 2ധുസൂദന! 
സമുദ്രം വററിട്ടം മട്ടും മേരു മാറുന്ന പോലെയും 

തോന്നുനൂ നിന് ലാഘവമീ നിന്െറ കര്മ്മം ജനാദന!”" 10 

വാസു ദേവന് പറഞ്ഞു 

അതി ഹര്ഷം വന്നതതു കേളെന്നോടു ധനഞ്ജയ്! 
മനസ്സ്സിന്നുടനൊട്ടേറെ പ്വസാദകരമുത്തമം. 11 

ഈ വേല് ഘടടാല്ക്കചന്മൂലം പോക്കയാലേ മഹാദൃതേ! 
പോരില്ക്കൊനനൂ കര്ണ്ണുനെയെന്നോര്ത്തുകൊഴംക ധനഞ്ജയ! 

വേലേന്തുമാക്കരണ്ണനോടു പാരിലില്ലൊരു പുരുഷന് 
കാര്ത്തി കേയനൊടെന്നോണം പോരില് നേരിട്ട നില്ലുവാന്. 
ഭാഗ്യമേ ചട്ടയും പോക്കീ ഭാഗ്യമേ പോക്കി കുണ്ഡലം 
ഭാഗ്യം ഘടോല്ക്കചന  ലീപ്പാഴാകാശ്ശക്തി വിട്ടുപോയ”. 14 
ച്ട്ടയയം കുണ്ഡചവുമുള്ള വനാണി വനെങ്കിലോ, 
വശി കര്ണ്ണുനൊരാഠം വെല്ലും വാനോരൊത്ത ജഗ്രത്തയം. 19 
ഇന്ദ്രനും വൈശ്രവണനും വരുണന് ജലനാഥനും 

യമനും മതിയാവില്ലാ പോരില്ക്കര്ണ്ണനൊടേല്ലവാന്. 16 

അങ്ങു ഗാണ്ധീവവും പിന്നെ ഞാന് സുദര്ശനചക്രവും 

കൊണ്ടടേററാലും പോരില് വെല്വീലമ്മട്ടാം നരമുഖൃനെ. 1.7 
നിന് ഗുണത്തിന്നു ദേവേന്ദ്രന് കുണ്ഡലം വാങ്ങി മായയാല് 
പട്ടയം പേറയമട്ടറക്കിത്തീര്ത്താനാ രിപൂഘാതിയെ. 18 

അറുത്തു ചട്ടയും മിന്നും കുണ്ഡ ലങ്ങളമിങ്ങനെ 

കര്ണ്ണൂനിന്ദ്രന്നേകുകയാലത്രേ വൈകര്ത്തനാഖ്യനായ”. 19 
ചൊടിച്ച പാമ്പു മന്ത്രത്താല് സ്തുംഭിക്കപ്പെട്ട പോലെയും 
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ജ്വാല കെട്ടഗ്നി തന്മട്ടനിന്നു ഞാന് കാണ്മു കര്ണ്ണനെ. 20 
മഹാത്മാവിന്ദ്രനാ വേലു കര്ണ്ണന്നേകിയ നാഠം മുതല് 

ഘടോർക്കചനിലേല്ലിച്ചു വിട്ടോരിതു മഹാളജ! ക 

കുണ്ഡലം ദിവൃകവചമിവ കൈമാറിയങ്ങനെ 

അതു നേടിപ്പോരില് നിന്നെക്കൊന്നുവെന്നോര്ക്കയാം വ്ലഷന്. 
ഇമ്മട്ടാകി ലൂുമേ വേറെയാര്ക്കും കൊല്ലാവതല്ലിവന് 
അങ്ങമ്റ്കെന്ന്യേ നരവ്യാരഘ സത്യമാണനഷാശയ! 23 
ബ്രഹ”മണ്യന് സമ്യമോതുന്നോന് തപസ്വി നിയതവ്രതന് 
ദയാലു ശത്രുക്കളിലും കര്ണ്ണനായതി നാല് വൃൃഷന്. 4 
യൃദ്ധശാണ്ഡന് മഹാബാഹു നിത്ൃമുദ്യതകാര്മ്മുകന് 

ആനത്തലവരെക്കാട്ടി ലാര്ക്കുംസിംഹം കണക്കിനെ 28 
പടത്തലഗ്ത്ുല് വിമദരാക്കുന്നൂ രഥിമുഖ്യരെ 

മദ്ധ്യഠഹസൂമ്യനെപ്പോലെ നേരേ നോക്കാനശക്യനാം. 26 

യോഗ്യരാം നിന് ഭടവരന്മാര്ക്കുമേ പുരുഷർഷഭ! 

ശരജാലാംശു ചിതറും ശരല്സ്സുര്യന് കണക്കിനെ. 277 

പരം മഴക്കാറു പോലെ ശരധാരകഠം തുകുവോന് 

ദിവ്യാസ്രരവാരിദന്2 കര്ണ്ണന് മഴക്കാറെന്ന പോലവേ. 28 
ചുററുമേ ശരവര്ഷങ്ങഠം തുകീടും വാനവര്ക്കുമേ 

മാംസരക്തം തൂകവോര്ക്കും ജയി പ്പാനെളതല്പിവന്. 29 

ചട്ട പോയിക്കുണ്ഡലവുമില്ലാതായ*” പാണ്ഡുനന്ദന! 

മര്ത്തൃനായീ ശക്രദത്തവേലും പോയപ്പൊളിന്നി വന്. 30 

ഇവന്െറ ഹിംസമ്ക്കൊരു സുത്രമുണ്ടാം 

പ്രമത്തനെപ്പഴുതോരത്തപ്രമത്തന് 
കഷ്ടത്തിലായ'ത്തേരുരുഠം താന്നിരിക്കെ-- 
ക്കൊല്ലേണം നീ പൂര്വ്വ സ.യൃത്തെയോര്ത്തും. 31 
ആത്താസ്ത്ര?നാമിവനെക്കൊല്ലുവാന് വ-- 

യ്യജയയനേ വജൂപാണിക്കുപോലം 
ജരാസന്ധന് ച്ചേദിരാജന് മഹാത്മാ 

കൈയുക്കേറുന്നേകലവ്യന് നിഷാദന് 82 
ഓരോന്നായിട്ടി വരെത്തീര്ത്തിതോരേറ 
സൂത്രത്താലേ നിന്െറ ഹിതത്തിനായ് ഞാന്. 
മററും തീര് രാക്ഷസാധീശര് മററും 

ഹീഡി ംബകിര്മ്മീരബകാദികന്മാര് 33 

അലായുധന് പരസൈന്യാവമദ്ദി 
ഘടോല്ക്കചന് ഘോരകര്മ്മാവമദ്ടി 

1 ആര്ക്കും. ആര്ക്കുന്ന; മദിക്കുന്ന. 2 ദിവ്യാസ്്രവാരിദന്ംം.ദീവ്യസു 
ങ്ങളെ വരഷിക്കുന്നവന്. 9 ആത്താസ്രരന്-- അസ്്മെടുത്തവന്. 



182. കൃഷ“ണവാക്യം 

ജരധസന്ധന്, ഏകലവ്യന് മുതലായവരെ മുന്കൂട്ടിത്തന്നെ ഓരേദവീധ 

ത്തില് കൊല്ലിച്ചതു്” അര്ജ്ജുന ന്െറ നന്മയ്ക്കാണെന്നും, അവര് ജീവിച്ച 
രുന്നുവെങ്കില് ഇപ്പോഠം കടരവ പക്ഷത്തു ചേരുമായിരുന്നു വെന്നും ഘടോല്ക്ഷ 
ചവധവും ആ കൂട്ടത്തി ലൊന്നു മാത്രമാണെന്നും കൃഷ്ണന് അര്ജ്ജുനനോടുട പറ 

യന്ന, 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

എന്തെന്ഹിതത്തിന്നേതേതു സുൃത്രത്താലേ ജനാദ്ദന! 
ജരാസന്ധാദി മന്നോരെക്കൊലചെയിച്ു വിട്ടതും? | 

വാസു ദേവന് പറഞ്ഞു 

ജരാസന്ധന് ചേദിരാജന് മഹാശക്തന് നിഷാദനും 
മുന്നേ കൊല്ലപ്പെട്ടിടാഞ്ഞഠലിന്നു ഭീതിദമായ്വരും. നി 

ആ രഥിശ്രേഷ്യരെച്ചെന്നു വരിച്ചിടം സുയോധനന് 

അവര്, നമ്മില് ദ്വേഷമുള്ളോര് ചെന്നുചേരും കുരുക്കളില്. 

അവര് വില്ലാളി വീരന്മാര്ര്ുജ്ഞര് പടുയോധികം 

ധാര്ത്തരാഷട്രനെ രക്ഷിക്കു മേവരും ദേവസന്നി ഭര്. ക് 
സൂതപുത്രന് ജരാസന്ധന് ചേദിരാജന് നിഷാദജന് 
ദുര്യോധനനുമായച്ചേര്ന്നാല് ജയിക്കും ഭൂമിയൊക്കയും. 5 

6 

രാ 

അതാതു സൂത്രം കൊണ്ടിട്ട കൊന്നതും കേഴം ധനഞ്ജയ! 
സൂത്രം കൂടാതെ വാനോറക്കുമവര് പോരിലജയ്യരാം. 
അവരോരോരുത്തര് മുററുമമരപ്പടയോടുമേ 

പോരില് പൊരുതിടും പാര്ത്ഥ, ലോകപാലര് ഭരിക്കിലും, "7 
ജരാസന്ധന് ചൊകദിച്ചിട്ട ബലഭദ്രാവമാനി തന്! 
നമ്മെക്കൊല്വാനാഞ്ഞെറിഞ്ഞു സര്വ്വനാശിനിയാം ഗദ. 8 
ആകശേത്തിന്നു സീമന്തരേഖയിട്ടഗ്നികാന്തിയില് 
അതിന്ദ്രന് വിട്ടശനി പോലെത്തിക്കാണായിതപ്പെൊഴേ. ഉ 

ഉക്കി ലാഗ്ുദയെത്തുന്ന കണ്ടുടന് രോഹിണീസുത൯? 
സ്ഥൂണാകര്ണ്ണാസ്രര തി നെത്തടുപ്പാനായയച്ചുതേ. 340 

അസ്ത്രം വേഗംകൊണ്ടെട ച്ചാഗ്ലദ പോയ് വീണിരതുഴിയില് 
പാര്വ്വ തങ്ങഠം കുലുക്കി ക്കൊണ്ടുഴി ത്തട്ടു പി ളര്ന്നുമേ. 11 

ഭരതില്പ്പാര്പ്പു ഘോര വീര്യമേറും രാക്ഷസിയാം ജര 
ഗത്രുജിത്താം ജരാസന്ധസന്ധി ചെയ്തവയം മന്നവ! 10 
രണ്ടമ്മമാരില് പപ്പാതി മെയ്യായിട്ട പിറന്നവന് 
അവരം സന്ധിപ്പിക്കയാലേ ജരാസന്ധാഖ്യനായതാം. 19 
പുത്തബ പസ്ധവരേറദൊത്തു പാരത്ഥ, പാര്ക്കകമാണ്ടവഠം 

സ്ഥൂണാകരണ്ണാസ്്രഗദ കഠംകൊണ്ട ചത്തിതു രാക്ഷസി. 14, 

നി ബലഭദ്രാവമാനിതന്.. ബലഭദ്രനാല് അവമാനിക്കപ്പെട്ടവന്. ൭ രോ 

ഹിണീസുത൯.ം ബലഭകദ്രന്. 



കൃഷ്ണുവാക്ൃയം 38? 

ജരാസന്ധന് പോരിലവന് ഗദയില്ലാതെയായവന്൯ 

കൊല്ലപ്പെട്ടു ഭീമനാല് നീ കണ്ടുനിള്ലെദ്ധനഞ്ജയ! 15 

പ്രതാപവാ൯ ജരാസന്ധന് ഗദ കൈക്കൊണ്ടു നില്ല്ലിലോ 

ആ നരോത്തമനെക്കൊല്പാവല്ലിന്ദ്രാദി സുരര്ക്കുമേ. 10 

നിന് നന്മഷ്ക്ായപ്പെരുവി രല ല്പാതാക്കീ1 നിഷാദിയെ! 

ട്രോണനാചാമ്ൃയകം2 ചെയ്തു ചതിയാല് സത്യവിക്രമന്. 17 
ബദ്ധാംഗലിത്രാണ് നാമാ നൈഷാദി ദ്ഡവിക്രമ൯ 
വനം വാഴം മഹാമാനി രാമനെപ്പേോലെയാണവന്. 318 

അംഗുദ്യമുള്ളേകലവ്യന് ദേവദാനവര്കഠംക്കുമേ 

രക്ഷോനാഗങ്ങഠംക്കുമെന്നും പോരില് വെല്വാനശക്ൃനാം. 19 

പിന്നെയാമോ മര്ത്തൃമാത്രന്നെതിരിട്ടൊന്നു നോക്കുവാന്? 
പിടിക്കുറപ്പുള്ള പടു പരം രാപ്പകലെയ്വവ൯ 20 

നിന്െറ നന്മഡ്ക്ായവനെപ്പടത്തലയില് വീഴ്ത്തി ഞാന്. 
വിക്രാന്തനാം ചൈദ്യനെയു.ം നീ കാണ്കേ കൊലയ്ക്കു ഞാന്. 
അജയ്യനപനും പോരില്സ്സറര്വ്വദേവാസുരര്ക്കുമേ 

പിറന്നേനവനെക്കൊല് വാന് മററു ദൈത്യാംശരേയുമേ 22 

നീ യൊന്നിച്ചു നരവ്യാ।ഘ, ലോകങ്ങയംക്കു ഹിതത്തിനായ്. 
ഹിഡിംബബക കിര്മ്മീരന്മാരെക്കൊന്നിതു മാരുതി ൫൭ 

ബ്രഹ'"മയജ്ഞഘ“നരവരോ രാവണയ്ട്ട ശക്തരാം. 
അമ്മട്ടു മായാവിയലായ്യധനെക്കൊന്നു ഭീമജന് 24 

ഹൈഡിംംബിയെക്കര്ണ്ണനാല് വേല്കൊണ്ട കൊല്ലിച്ചു കാശ-- 
ലാല്. 

വന് പോരില്ക്കര്ണ്ണനി വനെ വേലാല് കൊന്നീ ലയ്യെങ്കിലോ, 

ഞാന് കൊല്ലേണ്ടവനായേനേ ഭീമപുത്രന് ഘടോല്ക്കചന്. 
നിങ്ങഠംക്കിഷും പാര്ത്തിവനെ മുന്പു കൊല്പാഞ്ഞതാണു ഞാന് 
ഇവനോ ബ്രാഹ“മണദ്വേഷി യജ്ഞവിദ്വേഷി രാക്ഷസന്. 
യജ്ഞം മുടിക്കും പാപിഷനയമാണിങ്ങനെ കൊന്നതും കൂ 

ഉപായത്താല് ശക്രദത്തശക്തി തെററിച്ചു വിട്ടു ഞാന് . 
ധര്മ്മദ്വേഷികളൊക്കേയും വദ്ധ്യന്മാര് മമ പാണ്ഡവ! 28 
ധര്മ്മത്തെ നിലനിര്ത്താനീ ശ്ശൂപഥം ചെയ്തിരിപ്പു ഞാന്. 

ബ്രഹ് മം സത്യം ദമം ശാചം ഫ്രീ ശ്രീ ധര്മ്മം ധൃതി ക്ഷമ 29 

ഏതേതിടത്തുണ്ടിവകഠം ഞാന൯ുണ്ടവിടെയെപ്പൊഴും. 

പ്രമാദം വിട്ട നില്ലേണം കര്ണ്ണന് വൈകര്ത്തനങ്കല് നീ 90 
ഉപദേശിപ്പനവനെ ന താങ്ങും കശലത്തെ ഞാ൯ 

ദുര്യോധനനെയയം പോരില്ക്കൊന്നുരകൊള്ളം വ്ൃകേദേരനു 1 

4 നിഷാദി.--. ഏകലവ്യന്. 2 ആചാരൃകം --ആചപാരയനു ചേര്സ; പ്രവൃ 

ത്ത1. 3 ബദ്ധാംഗൂലി ത്രാണന് -- പെരുവിരല് മുറിക്കപ്പെട്ടവന്ം 
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അവന്നും ഞാന് വധോപായം പാര്ത്ഥ, ചൊല്ലാം നിനക്കുമേ. 
ശര്ൂപ്പുടയി ലൊട്ടേറെയാര്പ്പു കേഴംക്കുന്നതുണ്ടിഹ 32 

നിന്െറ സൈന്യങ്ങടം പാഞ്ഞോടുന്നുണ്ടിതാ പത്തു ദിക്കിലും. 

ഉടക്കുന്നു നിന് പടയെ മെച്ചം നേടിയ കൌരവര് 33 
പോരില് നമ്മച്ചട്ടെരിപ്പൂ ദ്രോണന്൯ന് യോധരി ലുത്തമന്. 

183. കൃഷണവാക്യ്ം 
ഇന്ദ്രനില് നിന്നു വേല് വാങ്ങിയതുതന്നെ അര്ജ്ജൂനനെ കൊല്ലാനായ 

സ്ഥിതിക്കു” കര്ണ്ണന് എന്തുകൊണ്ടാണു രാമതു നേരത്തേ പ്രയോഗിക്കാതിരുന്ന 
തെന്നു” ധൃതരാഷ്ടന് സഞ്ജയ നോടും സാത്യകി കൃഷ്ണനോടും ചോദിക്കുന്നു. കര് 

നുമായി ഭയങ്കരമായ വിധത്തില് ഏററുമുട്ടാന് കൃഷ്ണന് അര്ജ്ജുനനെ ഒരിക്ക 
ലും അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും, അത്തരം സന്ദര് ഭങ്ങളണ്ടായാല് വേറെ ഏതെ 

ങ്കിലും ഒരു വീരനെ കര്ണ്ണുന്െറ മുന്പിലേക്കു തള്ളിവിടുകയായിരുന്നു പതി 

വെന്നുമായിരുന്ു രണ്ടു കൂട്ടര്ക്കും കിട്ടിയ മറുപടി. 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ഒരു വീരവധം ചെയ്ലാല്ക്കര്ണ്ണന്നാ വേലു പാഴിലാം 

അന്യരേ വിട്ടായതവനെന്തേ ചാട്ടാഞ്ഞു പാര്ത്ഥനില്? ി 
വേല്കൊണ്ടവന് ചകില് മുററും ചത്തല്ലോ പാണ്ഡ്ൃസറുഞ്ജയര് 
എന്താണര്ജജൂനനെക്കൊന്നു ജയം നേടാഞ്ഞതാഹവേ? കൂ 
വിളിച്ചാല് പിന്വലിക്കില്ലെന്നവന്നുണ്ട മഹാവ്രതം 
സുതപുത്രന് ഫല്ഗുനനെത്താന് വിളിക്കേണ്ടതാണിതില്. 3 

ദ്വൈരഥത്തില് ഫല്ഗുനനെ വരുത്തിശ്ശൃക്രദത്തയാല്! 
വൃഷന് കൊല്ലാഞ്ഞതെന്താണെന്നതു ചൊല്ലുക സഞ്ജയ! 4 

ബുദ്ധി കെട്ടോ നിസ്സറഹായനാണു നിശ്ചയമെന്മകന് 
ശത്രുക്കഠം തെററിച്ചാപ്പാപി വെല്വതുണ്ടോ രിപുക്കളെ? ഉ 

അവന്നു പരയാം ശക്തി ജയത്തിന്നവലംബമാം 
ആശ്ശുക്തിയേ വാസുദേവന് തെററി വീഴിച്ചു ഭൈമിയില്. € 

മുടന്തനേന്തിന പഴം ബലവാന് തട്ടിട്ടംപടി 

അമോഘമാം വേലു മോഘമായീ ഭൈമിയിലിങ്ങനെ. 7 

പരം നായയും പന്നിയും പോരിട്ടമ്പോഠം 

രണ്ടും ചത്താശ്വപചന്നുണ്ടു ലാഭം. 
അവ്വണ്ണുമേ കര്ണ്ണുഘടോല്ക്കചന്മാര് 

തമ്മില്ക്കൊന്നാല് വാസുദേവന്നു ലാഭം. ൫ 
ഘദോല്ക്കച്൯് കര്ണ്ണനെക്കൊന്നുവെങ്കില്-- 

പ്പരം ലാഭം പാണ്ഡവന്മാര്ക്കു പോരില് 

1 ശക്രദത്തയാല് . ഇന്്രനാല് നല്കപ്പെട്ട ശക്തിയാല്, 2 ശ്വപചചന്കം 
ചണ്ഡാലനം 
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വൈകര്ത്തനന് കൊന്നിതായാളെയെങ്കില്-- 

ക്കാര്യം പററീ ശക്തി നാശത്തി നാലേ. 9 

എന്താ പ്രാജ്ഞ പ്രജ്ഞ കൊണ്ടോര്ത്തു കണ്ടു 
പോരി അഗ്ഘടോല്ക്കചനെക്കര്ണ്ണനാലേ 
കൊല്പില്ലാനാ വാസുദേവന് നൃസിംഹന് 

പ്രിയം ഹിതം പാണ്ഡവന്മാര്ക്കു ചെയ*വോന്. 10 

സഞ്ജയല് പറഞ്ഞു 

മധുമദ്ടനനീക്കര്ണ്ണുകാംക്ഷിതം! കണ്ട മന്നവ! 
ചൊല്ലി വിട്ടു ദ്വൈരഥത്തിന്നപ്പെൊഴാ രാക്ഷനേന്ദ്രനെ. 11 
മഹാവീര്യന് ഭൈമിയെയാ മഹാബുദ്ധി ജനാദ്ടനന് 
അമോഘയെപ്പപോക്കുവാ൯ നിന് ദുര്മ്മന്്രത്തിങ്കല് മന്നവ! 312 

അപ്പ്പൊഴേ കൃതകൃത്ൃയന്മാരാമേ നമ്മഠം കുരൂദ്വഹ! 
കര്ണ്ണങ്കല്നിന്നര്ജ് ജൂനനെക്കണ്ണന് കാക്കാതിരിക്കുകില്. 13 

ധൃതരാഷ്ട, നശിധച്ചനേ പോരില്സ്സ്റാശ്വരഥദ്ധവജന് 

യോഗേശ്വരന് പ്രഭ ജനാദ്ദനനി ല്ലെങ്കിലര്ജ'ജൂനന്. 14 
അതാതുപായം പലതും ചെയ്തു രക്ഷിക്കയാല് നൃപ! 
കൃഷ്ണന് പാലില്ലിടം പാര്ത്ഥന് ജയിക്കുന്നു രിപുക്കളെ. 15 
വിശേഷിച്ചും പാണ്ഡവരെക്കാ കര്ണ്ണനമോഘയില് 
കൊന്നേക്കുമാ വേലിടിത്തീ മരത്തെപ്പോലെ പാര്ത്ഥനെ. 

ധദൃതരഷ്ൂന് പറഞ്ഞു 

വിരോധി ദുര്മ്മന്ത്രി യൃള്ളോന് മാനി യെന്നുടെ നന്ദനന് 

അവനല്ലോ പാര്ത്ഥനിലീ വധോപായം നശിച്ചതും. 177 

ആ കര്്ണൂനോ മഹാബുദ്ധി സര്വ്വശസ്്രധരോത്തമന് 

അമോഘയാശ്ശുക്തിയെനത്തേ സൂത, ചാട്ടാഞ്ഞു പാര്ത്ഥനില് 718 

അങഞ്ങവ്റൂമി വി ടെഗ്ഗാവല്ഗ്ലണേ, തെറെറന്തു പററുവാന്? 
ഇക്ക; ര്യമ ങ്ങെന്തുകൊണ്ടിട്ടുണര്ത്താഞ്ഞൂ മഹാമതേ! 19 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദുര്യോധനന് ശകുനി ഞാന് ദുശ്ശാസനനുമങ്ങനെ 
രാത്രി തോറുമപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളമാറണ്ടിതിങ്ങനെ. 0 
പടയെല്പാം വിട്ടു കൊല്ലു കര്ണ്ണ, ഫല്ഗുനനെബ”“ഭവാന്൯ 
പാണ്ഡുപാഞ്ചാലരെദ്ദാസമട്ടില് നേടാം നമുക്കുടന്. ൧1 

അല്ലൈ്ചിതപ്പാര്ത്ഥനെക്കൊന്നാല് പാണ്ഡ വന്മാരിലനൃയനെ 
വാഴിക്കും വാരഹങ്ലേയനതുകൊണ്ട കൊല്ലുക കണ്ണനെ. [7. 

കണ്ണന്. പാണ്ഡൂക്കയംക്കു മൂലം പാര്ത്ഥന് സ് കന്ധം3 കണക്കിലാം 
മററു പാണ്ഡവര് കൊമ്പല്ലോ പാഞ്ചാലരിലപോലെതാന്൯. 23 

1 കര്ണ്ണകാംക്ഷിതം -.കര്ണ്ണുനെറ ആഗ്രഹം. (വേലുകൊണ്ടു് അര്ജ്ജു 
നനെ കെല്ലാമെന്നുള്ളതു്.) 2 സ്കന്ധം-- തായ്ത്തടി. 
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കൃഷ്ണന് പാര്ത്ഥര്ക്കാശ്രയവും ബലവും ധനമായതും 

ഇവര്ക്കു കൃഷ്ണനാലംബം താരകാംക്കിന്ദു പോലവേ. 2൭ 

അതുകൊണ്ടിലയും കൊമ്പും സ്കന്ധവും വിട്ടു സൂതജ! 

എങ്ങുമെന്നും പാണ്ഡവര്ക്കു കൃഷ്ണന് വേരെന്നു കാണ്ക നീ. 28 
കര്ണ്ണന് കൊന്നിതു ദാശാര്ഹനാകും കൃഷ്ണനെയെങ്കിലോ 
നിന്പാട്ടില് വരുമീബ ഭൂമി യൊക്കയും ദൃപതേ, ദ്ൂഡം. 26 

അവനിവിടെ മരിച്ചു മന്നില് വീണാല് 
യദകലപാണ്ഡവനന്ദനന് മഹാത്മാ 

കടല് മലകഠം കലര്ന്ന ഭൂധിയെല്ലാം 
ദഡമിഹ നിന്നുടെ പാട്ടിലായ” നരേന്ദ്ര! 2? 

ആബ്ബുദ്ധിയിങ്ങുറപ്പിച്ചുവെച്ചാലും ത്രിദശേശ്വരന് 

അപ്രുമേയന് ഹൃഷീ കേശനിരിക്കെപ്പോരില് മങ്ങുമേ. 2൫ 
കാന്തേയനാമര്ജ'ജൂനനെക്കാപ്പ കേശവനെപ്പൊഴെം 
കര്ണ്ണുന്െറ മുന്പിലിവനെപ്പോരില് നിര്ത്താന് നിനച്ചിടം. 

മററു തേരാളി വരരെയങ്ങോട്ട വിടുമചൃതന് 

അമോഘയാംം ശക്തി മോഘയാക്കുവാന് കരുതി പ്രഭോ! 390 

കര്ണ്ണുങ്കല്നിന്നര്ജ്ജൂനനെക്കാപ്പൂ കണ്ണന് മഹാശയന് 
രാജാവേ, തന്നെ രക്ഷിക്കില്ലെന്നുണ്ടോ പുരുഷോത്തമന്? 32 
ഓര്ത്തു കാണുന്നു ഞാന് ശത്രുജിത്താകും ചക്രപാണിയെ 
ജനാദ്ദടനനെ വെല്വാനിന്നില് മുപ്പാരിലാരുമേ. 82, 
മഹാഭജന് കൃഷ്ണനോട ചോദിച്ചു സത്ൃവിക്രമന് 
രഥോദാരന് സാത്ൃകിയാക്കര്ണ്ണനെപ്പററിയിങ്ങനെ. 33 

കര്ണ്ണന്നിതിങ്കല് വിശ്വാസ,മാ വേലമി തവിക്രമംം 

അതർ ജുനങ്കലാസ്സൂതപുത്രന് ചാട്ടാഞ്ഞതെനത്തുവാന്? 84 

വാസു ദേവന പറഞ്ഞു 

ദുശ്ശാസനന് ശകുനിയും കര്ണ്ണനും സിന്ധുരാജനും 

ദുര്യോധനപ്രമുഖരായ് മന്ത്രി ക്കാറുണ്ടു നിത്യവും. 9.5 
“കര്ണ്ണ, കര്ണ്ണ: മഹേഷ്വാസ, പോരില് നിസ്സ്റീമവിക്രമ! 
നിന്റെറയീ വേല് മറെറാരാളി ല്ച്ചാട്ടൊല്പാ ജയിപുംഗവ! 36 
മഹാരഥന് പൃഥാസുനു ധനഞ്ജയനി ലെന്നിയേ 

അവര്ക്കവന് കീര്ത്തിശാലി വാനോര്ക്കിന്ദ്രന് കണക്കിലംം, 

അവന് ചത്താല് പാണ്ഡവരും സദൃുഞ്ജയന്മാരുമേവരും 

ഇപ്പാതെയാമഗ്നി പോയാല് സുരന്മാരെന്നവണ്ണമേ. " ? 98 
കര്ണ്ണനവുണ്ണുമെന്നേററുമുരദ്ക്കേ ശിനിപുംഗവ! 
കര്ണ്ണൂന്നുള്ളത്തിലെപ്പോഴും ഗാണ്ഡീ വിവധതമൊന്നുതാന്. 39 
ഞാന്്താനല്ലോ മയക്കുന്നൂ കര്ണ്ണുനെബ  ഭടപുംഗവ! 
ശ്വേ രാശ്വനാം പാണ്ഡവനില് വേല് ചാട്ടാഞ്ഞതതാന്നെടോ. 



വ്യാസവാക്യം ൭4. 

പൊരുതും പാരത്ഥനാ മൃത തട്ടിനീ ക്കാതെകണ്ടിഹ 
ഉറക്കമില്പെനി ക്കുള്ളില് ഹര്ഷമില്പാ ഭടോത്തമ! 4 

ഘടോല്ക്കചങ്കലതു പൊയ്യ ണ്ടതി ല്ശ്ലിനി പുംഗവ! 
ധനഞ്ജയന് മൂത്യമുഖം വിട്ടൊഴിഞ്ഞെന്നു കണ്മു ഞാന്, 42 
അച്ഛനമ്മകളെന ഭൂറതാക്കന്മാര് നിങ്ങളമങ്ങനെ 

എന് പ്രാണനും പാല്യരല്പാ പോരില് പാര്ത്ഥന്െറ മാതിരി. 
ത്രൈലോക്ൃയരാജ്യത്തെക്കാളം ദുര്ല്പഭം മററു വലതും 

പാര്ത്ഥനാം ജിഷ ഞകൂടാതെ ഞഠനിച്ചിപ്പീല സാത്വത! 44 

അതാണെനിക്കിന്നൊട്ടേറെസ്സ്റന്തോഷം ശിനിപുംഗവ! 

പാര്ത്ഥനെച്ചത്തുജീ വിച്ച മട്ടിലായിട്ട കാണ്കയാല്. 45 
അതാണ ഞാന് കര്ണ്ണനുടെ നേര്ക്കു വിട്ടതരക്കനെ 

മററാരും കര്ണ്ണൂനി അബ്ദാധചെയ വാനാളല്പ രാത്രിയില്. 36 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നു ചൊല്ലീ സാത്യകി യോടപ്പ്യൊഴാദ്ദേവക്” സുതന് 

അര്ജജൂനന്നു ഹിതത്തിന്നും പ്രിയത്തിന്നുമൊതുങ്ങിയോന്. 37 

184. വ്യാസവാക്യം 

ധൃതരാഷ്ടന്െറ പശ്ചാത്താപം. സഞ്ജയന്െറ സമാശ്വാസനം, ഘടേോല് 
ക്കചവധം നിമിത്തം ദു:ഖം സഹിക്കാതായ ധര്മ്മപുത്രന് താന്തന്നെ നേരിട്ടു 
ചെന്നു യുദ്ധംചെയ്തു കര്ണ്ണനെ കൊല്ലാമെന്നു പറഞ്ഞു” പടയോടുകൂടി പോര് 

ക്കളത്തി ലേക്കു പുറപ്പെടുന്നു. ആദ്യം കൃഷ്ണനും പിന്നീടു വ്യാസനും ആ പാണ്ഡ 
വജ്യേപ്നെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു . 

ധറൂൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണദുര്യോധനാദ്യര്ക്കും സബലന് ശകുനക്കുമേ 
നീതിപ്പിഴ മഹത്തല്ലോ വിശേഷിച്ചു നിനക്കുമേ. 1 

ഇന്ദ്രാദിവാനവന്മാര്ക്കുമനി വാര്യം സുദ്ൃസ്സറഹം 

പോരിലാ വേലൊരാളെത്താന് കൊല്വതെന്നറിവില്ലയോ? 
അതെന്തേ മുന്നമേ പോരു മുതിരന്നളവു സൂതജന്൯ന് 

കണ്ണന്െറ നേര്ക്കോ പാര്ത്ഥന്െറനേരക്കോ ചാട്ടാഞ്ഞു സഞ്ജയ! 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

യുദ്ധത്തി ല്നിന്നു പോന്നോരു ഞങ്ങഠംക്കൊക്കദ്ധരാപതേ! 

രാത്രിയായാല്ക്കുരുശ്രേഷ്ഠാ, ൨ന്ത്രാലോചന ശട്ടമാം. 4 
“ നാളെപ്പുലരന്നാല് കണ്ണനെറ നേര്ക്കോ പാരത്ഥന്െറ നേരെ 

വേല് ചാട്ടീ ടേണമേ കരണ്ണ, കര്ണ്ണയെന്നു നിദാനവും. '” [യോ 
പിന്നെ പ്രഭാതമരാകുമ്പാഠം കര്ണ്ണൂന്നും നൃപ, ദേവകഠം 
ശേഷം ഭടര്ക്കുമാബ്ബുദ്ധി നശപ്പക്കവം വിണ്ടുധേ 

ദൈവമേ വലുതാക്കരണ്ണന് കൈയിലുള്ളോരു വേലിനാല് 



൭42 ഘടോല്ക്കചവധപര്വും 

കൊന്നില്പല്ലോ പാര്ത്ഥനെയോ ദേവകീ സൂനുതന്നെയോ, 7 
അവന്െറ കൈക്കുള്ള വേലു കാളരാത്രി കണക്കുതാന് 
ദൈവം ബുദ്ധി പിഴപ്പിച്ചിട്ടതു ചാട്ടീല സൂതജന്. ളള 

ദേവമായാമോഹിതനായ് ദേവകീ സുനുവിങ്കലോ 
ദേവന്ദ്രാഭന് പാര്ത്ഥനി ലോ കൊല്വാന് ദേവേന്ദ്രദത്തയെ. 9 

ധൃതരഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ദൈവത്താലേ നിങ്ങഠം കെട്ടു കണ്ണന്െറ മതിയാലുമേ 

തൃണത്തി നൊത്ത ഹൈഡിംബവധത്താല് ശക്രശക്തി പോയ”. 

കര്ണ്ണനെന്മക്കളും പിന്നെ മററു മന്നവരേവരും 

ഈ പ്രയോഗപ്പിഴയി നാല് കാലനൂര്ക്കു ഗമിച്ചുപോയ”. 11 

ഇനിഴ്യം ചൊല്ലുകെന്നോടു യുദ്ധമുണ്ടായ മാതിരി 

കുരുക്കഠംക്കും പാണ്ഡവര്ക്കും ഹൈഡി ംബന് ചത്തശേഷമേ. 14 
പടകൂട്ടിശ്ശു്യമേന്തി ദ്രോണരോടേററതേതവര്? 
പാഞ്ചാലസ്ൃഞ്ജയരവരാഹവം ചെയ്തതെങ്ങനേ? 13 

യൃയൃപദ്ധവജനെയും സിന്ധൃരാജനേയും വധിക്കയാല് 

ദ്രോണൻ പൊറഠാഞ്ഞുയിര് വെടി ഞ്ഞാസ്റസ്സൈന്യത്തില്ക്കടക്ക , 
ജൂംഭിക്കും പുലിയെപ്പോലെ വാ തുറന്നന്തകന്പടി [വേ 
എമ്തെത്തും ദ്രോണരോടേററതെങ്ങനേ പാണ്ഡുസ്യഞ്ജയര്? 15 

ആചാരര്യനെക്കാത്തുനിന്നതാരു ദുര്യോധനാദികഴം? 
ദ്ൂരണികര്ണ്ണകൃപന്മാരുമടരില്ച്ചെയ്തതെന്തുവാന്? 16 

ദ്രോണനെക്കൊല്ലവാന് നോക്കുമര്ജ്ജൂനന് ഭീമസേനനും 
പോരിലെന് ഭടരോടേററതെങ്ങനേ ചൊൽക സഞ്ജയ! 17 
സിന്ധുരാജവധത്താലും ഹൈഡി ംബക്ഷതിയാലുമേ 

പൊറാഞ്ഞു വാശിയൊടവര് നിശി പോര് ചെയ്തതെങ്ങനെ? 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഘടോല്ക്കചാശരനെയാ രാത്രീ കര്ണ്ണന് വധിക്കവേ 
നൃപം ഹര്ഷിച്ചു നി൯കൂട്ടര് പോരിന്നേറേറററമാര്ക്കവേ, 19 
പാഞ്ഞണഞ്ഞീടവേ സൈന്യം മുടിക്കപ്പെട്ടിടടമ്പൊഴേ 
മുത്ത രാത്രിയി ലുര്വ്വീശനേററം ദൈന്യം കലര്ന്നവന്, 0 

അരുഠംചെയരൂ മഹാബാഹു ഭീമനോടട പരന്തപ! 
“  തടുത്താലും മഹാബാഹോ, ധാര്ത്തരാഷ ടെറ സേനയെ 21 

ഹൈഡി ംബന്െറ വധത്താലേ വ്യാമോഹം വാച്ചിടുന്നു മേ." " 
എന്നു ഭീമനൊടോതീട്ട തേര്ത്തട്ടിംലിരുന്നുപോയ്. കമ 

അശ്രുപൂര്ണ്ണാസന്യ്യനരചന് നെടുവീര്പ്പിട്ടു വീണ്ടമേ 
കര്ണ്ണടറെറ വിക്രമം കണ്ടു കശ“മലം പുണ്ടിതേററവും. ക് 

അമ്മട്ടി ണ്ടല്ലെട്ട കണ്ടിട്ടവനോടോതി കേശവന്: 
* "ഇണ്ടല്ലെടായ “ക കൌന്തേയ, ഭവാനൊക്കില്ലി തൊട്ടുമേ 4 



വ്യാസവാക്യം ൭49 

വെറും നാടന്മാതിരിക്കു വൈക്ടബ്യം ഭരതര്ഷഭ! 

എല്ല) ഭൂപ, രണം ചെയ ക വിഭോ വന് ഭാരമേല്ല, നീ 25 

ഭവാന് റൈ കബ്ൃയമാര്ന്നെന്നാല് വിജയം സംശയത്തിലാം.'” 
കണ്ണന്െറ വാക്കു കേട്ടിട്ട ധര്മ്മപുത്രന് യധിഷ്ണിര൯ 26 

കൈകെണ്ട കണ്ണുകഠം തുടച്ചോതീ ക്ണ്ണനൊടിങ്ങനെ: 

““ അറിവേന് ഞാന് മഹാബാഹോ, ധരമ്മത്തിന് പരയാം ഗതി 

ബ്രഹ'*മഹത്യഠാഫലം നേടും കൃരജ്ഞത്വം പെടാത്തവന്. 

കാട്ടില്ലാര്ക്കുമ്പൊഴം ഞങ്ങഠംക്കു മഹാത്മാവാം ഘടോല്ക്കചന് 

ബാലനെന്നാകില്യം ചെയ രൂ വന് സഹായം ജനാട്ന! 

അസ്ത്രത്തിനായ” ശ്വേതവാഹന് പാര്ത്ഥന് പോയെന്നറിഞ്ഞുടന് 

കാമ്യകത്തെന് മുന്നില് വന്നു കൃഷ്ണ, വില്പാളിയാമിവന് 
ഞങ്ങളോടൊപ്പമേ പാര്ത്തിതര്ജ് ജൂനന് വന്നിടുംവരെ. 30 

ദുര്ഗ്ഗങ്ങളും കേററി വിട്ടു ഗന്ധമാദനയാത്രയില് 

തളര്ന്നോരാപ്പാര്ഷതിയെത്തന. പുറത്തേററിനാനിവന്. 3) 

യുദ്ധങ്ങളി ല്ലടവി വന് മഹാത്മാവായ വന് പ്രഭോ! 
എനിക്കുവേണ്ടിച്ചെയ്തല്പേം പരം ദുഷ് കരകര്മ്മവും. മു 

എനിക്കു സഹദേവങ്കലുള്ളാ പ്രീതി ജനാദ്ദന! 

ഘടോല്ക്കചാശരമശ്രേഷ്യന്പേരിലിഞ്ങണ്ടിരട്ടിയായ”. 33 

എന് കൂവുള്ളോന് മഹാബാഗഗു പ്രിയന് ഞാനിവനെന്പ്രിയന് 

അതാണു വാര്ഷ്ക്രേയ, ശോകതപ്യന് കശ“മലമേല്ലു ഞാന്. 34 

കാണ്ക വാര്ഷ്യേയ, സൈന്യത്തെയോടിക്കുന്നതു കാരവര് 

കാണ്ക പോരില്ലിണഞ്ഞേല്ലു ദ്രോണകരണ്ണൂര മഹാരഥര്. 39 

കാണ്ക പാണ്ഡവസൈന്യത്തെ രാത്രി മട്ദിച്ചിടന്നതും 

രണ്ട മത്തേഭങ്ങഠം കൊടും കടടി നെപ്പോലെ കേവലം. 3൫ 

ഭീമസേനന്െറ കൈയുക്കും പാര്ത്ഥചിത്രാസ്രശക്തിയും 

വകവെയ്ക്കാതെ ഗോവിന്ദ, വിക്രമിക്കുന്നു കാരവര്. 314 

ഇതാ ദ്രോണൻ കര്ണ്ണനുമാദ്യുര്യോധനനരേന്ദ്രനും 

പോരിലാശരനെക്കൊന്നിട്ടാര്ക്കുന്നൂ ഹൃഷ്ടരായ” രണേ. 36 

ഞങ്ങളും ജീവനോടങ്ങുമിരിക്കുമ്പോഠം ജനാടന! 

സുതപുത്രനൊടേററിട്ട ഹൈഡി ംബന് ചത്തതെങ്ങനെ? 89 

നമ്മെയൊക്കദ്ധിക്കരിച്ചു ഫല്ഗുനന് കണ്ടനില്ലുവേ 

കൃഷ്ണ, കൊന്നീലയോ ഭീമഭൂവാമൂക്കുള്ളരക്കനെ? 0 

അഭി മന്ൃയവി നെദുഷ്ടധാര്ത്തരാഷ്ട്രര വധിച്ച നായം 

ഉണ്ടായിരുന്നില്പാപ്പോരില് സവ്യസാചി മഹാരഥന്. 41 

മഹാത്മാവാം സൈന്ധവനാല് ഞങ്ങളെല്ലാം നിരദ്ധരനേ* 

ആക്കര്മ്മത്തില് പുത്രനോടുമൊത്താ ഒദ്ര:ണന് നിഷിത്തംയ.” 

ഉപദേശിച്ചു കര്ണ്ണന്നു വധോപായം സ്വയം ഗുരു 
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വാഠംകൊണ്ടു പെരുമാറുമ്പോഠം വാള രണ്ടായ നുറക്കീിനാന്. 43 

നൃശംസനെപ്പേംലെ ഭോജന് കഷ്ടപ്പെടുമവന്നുടെ 

അശ്വങ്ങളെ ക്കൊന്നിതുടനേവം പി൯സൂതരേയമേ. 44 

അമ്മട്ട പല വില്ലന്മാര് സരഭദ്രനെ വധിക്കിലും 
സ്വല്പഹേതുവിലം കൃഷ്ണം ഗാണ്ഡീവി കൊല കെ.യ്കൃതേ. 45 

സിന്ധുരാജനെയി ്ങേറെ പ്രിയമല്പതു മാധവ! 
പാണ്ഡവന്മാര് വൈരി വധം ന്യായമായ” ച്പെയ്വതാകിലോ, 

മുന്പിലീ ദ്രോണകര്ണ്ണന്മാര് വദ്ധ്യന്മാരെന്നു മന്മതം; 
ഇവര്മൂലം നമുക്കിണ്ടല്ല്യൊക്കയും പുരുഷർഷഭ! ക? 

ഇവരെപ്പ്പോരി ലാലംബിച്ചാശ്വസിപ്പു സുയോധനന് 

ദ്രോണനെക്കൂട്ടൊടം കര്ണ്ണനേയും കൊല്ലേണ്ടുമായതില്, കട്ല 

ദുരെ നില്ലും സൈന്ധവനെക്കൊലച്െയ” തൂ മഹാളജന്; 

തീര്ച്ചയായ” ഞാന് ചെയ്കിടേണം സുത പുത്രന്െറ നിഗ്രഹം. 

അതിനാല് പെ:രു0൨ന് വ”സുരപുത്രറധത്തിനയ് 

ദ്രോണപ്പുടയൊടേററല്ലോ ഭീമസേനന൯ മഹാഭജന്. "' 50 

എന്നോതിച്ചെന്നു കര്ണ്ണന്െറ നേര്ക്കു വെക്കം യുധിഷ്ഠിരന് 
പെരും വില്പിട്ടലച്ചിട്ട ഘോരം ശംഖു വിളിച്ചവന്. ൭൪ 

ഉടന് മൂവായിരം തേരും മുന്നൂറാനയുമൊത്തവന് 

അയ്യായിരം കുതിരയ്യം പ്രഭദ്രകരുമങ്ങനെ 52 

ചേര്ന്നാശ്ശിഖണ്ഡി നൃപനെപ്പിന്തുണച്ചിതു സത്വരം. 
ഭേരി കൊട്ടിശ്ശുംഖു വിളിച്ചുടനേ സജ്ജരായവര 93 

പാഞ്ചാലരും പാണ്ഡവരും തുണച്ചൂ ധര്മ്മപുത്രനെ. 
അപ്പോം ചൊന്നാൻ പാര്ത്ഥനോടു വാസുദേവന് മഹാളജന്. 

* “ഇതാ പോകുന്നിതുടനേ ക്രോധാവിഷ്ടന് യുധിഷ്യിരന് 
കര്ണ്ണുനെക്കൊല്പവാനെന്നാലിവനേ വിട്ടൊഴിക്കൊലാ.'' 05 

എന്നുരച്ചു ഹൃഷീകേശന് പായിച്ചി തു ഹയങ്ങളെ 
ഭുരെച്ചെന്നോരരചനെപ്പിന്തുടര്ന്നൂ ജനാദ്ദനന്. 66 

ശോകോപഫതസങ്കല്പനഗ്നി കൊണ്ടെരിയുംപടി 
കര്ണ്ണനെക്കൊലുവാനൂക്കിലവന് പോവതു കണ്ടടന്, ൫7 

നേരേ ചെന്നോതിനാന് വ്യാസന് യൃധിഷ്ഠിരനൊടിങ്ങനെ. 

വ്യാസന് പറഞ്ഞു 

ഭാഗ്യമേ കര്ണ്ണനോടേററു പോരില്ജ്ജീവിപ്പ ഫല്ഗനന്. 58 

അവന് സുക്ഷിച്ചിരുന്നല്പോ വേലര്ജ”ജുനവധത്തി നായ് 
ദ്വൈരഥം ചെയ്തീല ജിഷ്ണു ഭാഗ്യമേ പുരുഷർഷഭ! 59 

തിരക്കുമിവരന്യോന്യം ദിവ്യാസ്ര്രങ്ങഠം ചൊരിഞ്ഞിടും 
അന്രങ്ങളൊക്കുത്തീരുമ്പോളാര്ത്തനാം സൂതനന്ദനന്. 60 

34 
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പോരിലിന്ദ്രന്െറയാ വേലു ചാട്ടം നൂനം യുധിഷ്ടിര! 

അതിലുണ്ടാം ഘോരമാകും വൃസനം ഭരതര്ഷഭ! 61 

ഭാഗ്യം രാക്ഷസനെക്കെന്ന൬ൂ കര്ണ്ണന് പടയില് മാനദ! 

കാരണം വേലാക്കിയെന്നാല് കാലത്താല് ഹതനാണവന്. 62 

നീനക്കുവേണ്ടിത്താനുണ്ണീ, പോരില്ച്ചത്തിതു രാക്ഷസന് 

ഭരതശ്രേപ്യാ, നീ കോപിക്കൊല്ല ദഃഖിച്ചിടൊല്ലിതില്. 68 

പ്രഠാണനുള്ളോര്ക്കൊക്കയുമീ നിലയല്ലോ യുധിഷ്യിര! 

ട്രാതാക്കളോടുടം മറെറല്പാ മന്നരോടം കലര്ന്നു നീ 64 

പോരില് മുററും കഭൌരവരായ് പൊരുതിക്കൊയംക ഭാരത! 

അഞ്ചാം ദിവസമങ്ങയ്ക്കു ഭൂമി കൈവശമായ*വരും. 68 

എപ്പോളം പുരുഷവ്യാ।[ഘ, ധര്മ്മത്തെത്തന്നെയോര്ക്ക നീ 

ആനൃശംസ്യം തപം ദാനം ക്ഷമ പണ്ഡവ, സത്യവും 66 

സേവിക്കൂ പ്രീതനായ” പ്പാരം ധര്മ്മമെങ്ങവി ടെജ്ജയം. 

വ്യാസനേവം പാണ്ഡവനോടോതീട്ടങ്ങ മറഞ്ഞുതേ. 67 



ദ്രോണവധപര്വ്വം 

185. സൈന്യനിദ്ര 

വ്യാസന്െറ വാക്കുനുസരിച്ചു ധര്മ്മപുത്രന് യുദ്ധോദ്യമത്തില്നിന്നു പിന്വാ 

ങ്ങുന്നു; ദ്രോണരെ ചെന്നെതിര്ക്കാന് ധ്ൃഷ്ടദ്യമ“നനെ നിയോഗിക്കുന്നു. "ഉറ 
ക്കപ്പിച്ചു” നിമിത്തം ഇരുകക്ഷികളിലെ ആയക്കാരും വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന 
തു കണ്ടു, അര്ജ്ജുനന് യുദ്ധം നിര്ത്തിവെച്ചു” എല്പാവരോടും പോയി ഉഠ 
ങ്ങാന് പറയുന്നു. ചന്ദ്രോദയവര് ണ്ണന. വറണ്ടം എല്ലാവരും യുഭധത്തിനു തയാ 

റാവുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വ്യാസനിങ്ങനെ ചൊന്നോരു ധര്മ്മരാജന് യൃയധിഷ്യിമന് 

താനേ കര്ണ്ണവധാല് വീരന് പാന്വാങ്ങീ ഭരതര്ഷഭ!  ി 

കര്ണ്ണന് ഹൈഡി ംബനെക്കൊന്ന ശേഷമാ രാത്രിനേരമേ 

ദുഃഖാമര്ഷങ്ങളഠംക്കൊണ്ടു ധര്മ്മരാജന് യുധിഷ്യിരന് മ 

ഭീമസേനന് വന്പടയെത്തടുക്കുവതു കണ്ടുടന് 
ധൃഷ്ടദ്യമ“നനൊടായ്ച്ചെൊന്നാന് * “ തടുക്കൂ കുംഭയോനിയെ! 

ഭവാന് ദ്രോണവധത്തിന്നായത്തീയില്നിന്നു പിറന്നവന് 
വില്ലമ്പം വാളമായ്ച്ചട്ടയിട്ടം കൊണ്ടരിതാപനന് ക 

പാഞ്ഞേല്ക്കൂ ഹൃഷ്യനായ്പ്പോരിലങ്ങയ്ത്തില്ലേതുമേ ഭയം, 
യശോധരന് ദാര്മ്മുഖി 2യാശ്ശിഖണ്ഡി ജനമേജയ। 5 

ഇവര് ചേര്ന്നേല്ലട്ടെ ചുററുമെതി രത്താക്കുംഭയോനിയെ. 
സഹദേവന് നകലരനം ദ്രപദേയര് പ്രഭദ്രകര്ദ € 

വിരാടനും ദ്രപദനും പുത്രബ്ഭ്രാതാക്കളൊത്തവര്൪ 
ശൈനേയനും കേകയരും പാണ്ഡവന് സവ്യസാചിയും 7 

ഭാരദ്വാജവധത്തി നന്നായ പ്പാഞ്ഞെതിരക്കട്ടെയൂക്കൊടം. 
അമ്മട്ടു തേരാളി കളം മുററുമശ്വഗജങ്ങളം ൫ 

കാലാഠംകളം ചെന്നേല്ലട്ടേ തേരാളി ദ്രോണനോടുടന്. " ' 
മഹാത്മാവാം പാണ്ഡവന്െറയാജ്ഞ കേട്ടടനേവരും 9 

കുംഭയോനിവധത്തിന്നായ് പാഞ്ഞു കേറീടിനാരുടന്. 
സര്വ്വോദ്യോഗത്തൊടെത്തീടുമാപ്പാണ്ഡവരെയപ്പെൊഴേ 10 

എതിര്ത്തേററു ദ്രോണര് പോരില് സര്വ്വശസ്്രധരോത്തമന്. 

[4 കുംഭയോനി ട ദ്രോണൻ. ി ദര്മ്മുഖി ടം ദുര്മ്മുഖന്െറ പുത്രന് 

8 പ്രടദ്രകര്... പാഞ്ചാലരാജ്യത്തുനിന്നു വന്ന ഒരു ക്ഷത്രിയ സേനാവിഭാഗം, 
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സര്വ്വോദ്യോഗാല് പാണ്ഡവരെദുുര്യോധനനരേശ്വരന് 31. 
ചൊടിച്ചെതിര്ത്തേററുകൊണ്ടാ൯ദ്രോണജീ വിതകാംക്ഷയാല്. 
ഉണ്ടായി പിന്നെത്തളരും സൈന്യവാഹനമാഹവം 22 

പാണ്ഡവര്ക്കും കുരുക്കഠംക്കുമാര്ത്തെതിര്ത്തേററു തങ്ങളില്. 
ഉറക്കട്രാത്തുമായ”പ്പോരില്ത്തളര്ന്നായവര് മന്നവ! 13 

പോര്ക്കളത്തില്ച്ലെയ്യതൊന്നുമറിഞ്ഞില്പാ മഹാരഥര്. 
ത്രിീയാമ*യാകിലും ഘോരഭീഷണപ്പായയാ നിശ 34 

സഹസ്രയാമയായത്തീ൪൯൬ പ്രാണി പ്രാണാപഹാരിണി. 
തമ്മില്ക്കൊന്നും വിശേഷിച്ചു മുറി യേററുമവര്ക്കഹോ! 18 

വിശേഷിച്ചുമുറക്കഭ്രാന്ത്രള്ളവര്ക്കര്ദ്ധരാത്രിയില് 

ഉത്സാഹം കെട്ടുള്ളിടി ഞ്ഞ മട്ടഠയ” മന്നവരേവരും. 16 

നിന് കൂട്ടരില്പ്പരരിലു (സും പോയമ്പൊടുങ്ങിയോര് 

ഒപ്പിച്ചു മാറും ഹ്രീ മാന്മാരുറപ്പുള്ള വരപ്പ്ൊൊഴേ 17 

സ്വധര്മ്മത്തെക്കാത്തു കൊണ്ട വിടില്പം തന്െറ സേനയെ. 

ശ്ര്ര്രം വെടിഞ്ഞുറക്കട്രാന്താര്ന്നു വീണീടിനാര് ചിലര് 18 

ആനമേല്ത്തേരിലശ്വത്തിന് പുറത്തും ചിലര് ഭാരത! 
അറിഞ്ഞില്ലാ ചെയ്യതൊന്നുമുറക്ക്രാന്തര് മന്നവ! 19 

അവരെച്ചില യോധന്മാര് കാലനൂര്ക്കു കയററി നാർ. 
വേറേ ചിലരുറക്കത്താലരിയെന്നോര്ത്തബുദ്ധികം 20 

ആത്മാവി നെത്തന്നാഠംക്കാരെ മാററാരേയയം വധിച്ചുതേ 

പല വാക്കും പറഞ്ഞേററു പോര്ക്കളത്തിലെതിര്ത്തവര്, 21 

നമുക്കുള്ളോര് മഹാരാജ, മാററാരോട പെരുത്തുപേര് 
യൃദ്ധംചെയ്യേണ്ടതെന്നോര്ത്തുനിന൬ നിദ്രാന്ധദൃഷ്ടികഠം. [02. 

ഉറക്കട്രാന്തൊട ചിലര് ചെന്നെതിര്ത്തിട്ട തങ്ങളില് 
ശുൂരന്മാരെശ”ശൂരര് പോരില്ക്കൂരി രട്ടത്തു കൊന്നുതേ. ൧൫ 

പരന്മാര് തങ്ങളെക്കൊലുന്നതു പോരില് പെരുത്തുപേര് 
അറിഞ്ഞതില്ലുറക്കബ്ടഭ്രാന്തതിയായി മുഴുത്തവര്. 4 

അവര്ക്കുള്ളിച്ചേഷ്യയെക്കണ്ടറിഞ്ഞു പുരുഷര്ഷഭ। 
ബീഭത്സുവുച്ചത്തില് മുഴങ്ങീടടമ്മാറേവമോതിനാന്: 25 

* തളര്ന്നു നിദ്രാന്ധരല്പോ വാഹനത്തോടുമേവരും 
ഇരുളം പൊടി യയംകൂടിപ്പരം മൂടിയ സേനയില്. 26 

നിങ്ങളെന്നാല്ബ്ബോദ്ധ്യമെങ്കില്ബ”ഭടരേ, ചെററടങ്ങുവിന് 
പോര്ക്കുളത്തി ല്ക്കണ്ണുടച്ചുകൊഠംവിനിങ്ങു മുഹൂര്ത്തമേ. ഉ" 

ഉറക്കം പോയ ക്ഷീണവും തീര്ന്നഥ ചന്ദ്രനുദി ക്കവേ 
സ്വര്ഗ്ഗം സാധിക്കുവിന് തമ്മില്ക്കുരുപാണ്ഡവവീരരേ!'" 28 

& ത്രവയാമ.ം. മൂന്നു യാമങ്ങാം മാത്രമുള്ളതു”, 
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ധാര്മ്മികന് ചെഴന്നൊരാ വാക്കു കേട്ടാദ്ധര്മ്മജ്ഞരേവരും 
സമ്മതിച്ചിതു സൈന്യങ്ങളപ്പേഠം ചൊല്ലി പരസ്സുരം. 9 

വിളിച്ചാര്ത്തു കര്ണ്ണം കര്ണ്ണ, ഹേ ദുര്യോധന,യെന്നുമേ 

അടങ്ങുവി നടങ്ങീടുന്നുണ്ടിതാ പണ്ഡവപ്പട. 30 

വിളിച്ചര്ജ്ജുനനവണ്ണം ചൊന്നപ്പോളങ്ങമിങ്ങമേ 
പാണ്ഡുസൈസന്യം ന 1൯ ബലവും നിറത്തീ പോരു ഭാരത! 31 

അവന്െറയാ നല്ല വാക്കു വാനോര് മാനയമുനീന്ദ്രരും 
പ്രഹൃഷരായിക്കൊണ്ടോടിപ്പൂജി ലൂ സര്വ്൮വസൈന്യവും. 94 

ആസ്സരമൃവാക്കിനേ വാഴ”ത്തിസ്സറര്വ്വസൈന്യങ്ങം ഭാരത! 
തളരച്ചയോടൊന്നുറങ്ങി മുഹൂര്ത്തം ഭരതര്ഷഭ! 39 

വിശ്രമം കിട്ടിയതിനാല് നിന്െറ വന്പട ഭാരത! 
യഥേഷ്ടമായ. സുഖം പുണ്ടു പരം പുജിചചു പാര്ത്ഥനെ. 34 
** നിങ്കല് വേദങഞങ്ങള സ്ര്രങ്ങഠം, നിങ്കല് ബുദ്ധി പരാക്രമം, 

നിങ്കല് ശമം സര്വ്വഭൂതദയയും, വീര, സന്മതേ! 36 

ആശ്വസിക്കും ഞങ്ങളോര്ക്കും ശര്മ്മം പാര്ത്ഥ, വരും തവ 

അഭീഷ്ടകാരൃമുടനേ വീര. സാധിച്ചുകൊഴയംക നീ. 36 

എന്നാ നരവ്യാ1[ഘനെയങ്ങവര് വാഴ”ത്തി മഹാരഥര് 
ഉറക്കത്തില്പ്പെട്ട മി ണ്ടാതടങ്ങീ ധരണ"പതേ! 87 
അശ്വപൃഷ്ടത്തങ്ങ ചിലര് വേറേ തേര്ത്തട്ടിലും ചിലര് 
ചിലരാനപ്പുറത്തുംതാന് കിടന്നിതു നിലത്തുമേ. 38 

വരായയധം വേല് ഗദയും വാളം മഴുവുമങ്ങനെ 

കത്തിയും മെയ'ച്ചട്ടയയമായ” വേറേ വേറേയുറങ്ങി നാർ , 89 

വന് പാമ്പൊക്കും ധൂളിയേററ തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട കുംഭികഠം 
ഉറക്കത്തില് ശ്വാസമിട്ട തണുപ്പിച്ചിതു ഭൂമിയെ. 40 

കൂര്ക്കം വലിച്ചധനകളൊട്ടേറെശ്ലോഭിച്ചു ഭൂമിയില് 
ചീററന്ന പാമ്പുമായ' ചിന്നി വിണ കുന്നുകഠം പോലവേ. 41 

കുളമ്പിനാല് സമനിലം വിഷമാകാരമാക്കിനാര് 
ഹേമയോ[ക്താശ്വങ്ങഠം നുകം സടയില്ച്ചാചുമങ്ങനെ. കമ 

ഉറങ്ങീ നൃപതേ, തേരില്പ്പൂട്ടി യുള്ളവയെങ്ങുമേ 
ഇമ്മട്ടാനകളശ്വങ്ങഠം ഭടരും ഭരതര്ഷഭ! 43 
യുദ്ധം നിര്ത്തീട്ടൊന്നുറങ്ങീ പെരുതും ശ്രമമാര്ന്നവര് 
അമ്മട്ടുറക്കമായ ” ബോധം കെട്ടുറങ്ങീ പെരുംപട. 44 

കാശലക്കാരെഴുതിയ ചിത്രംപേലേററമല്ഭതം 

* ആ വീരര് പോരില് ക്ഷീണിച്ചിട്ടറങ്ങീ ഹസ്തിമസ്പുകേ 45 
രാവില് മാരപ്പോരില് വാടി മകംക്കൊങ്കയിലാംവിധം. 

ആക്ഷത്രിയന്മാര് മണി കുണ്ഡലാഡ്യയര് 
യുവാക്കം തമ്മില്ശ്ശൂരവിക്ഷതന്മാര 
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ഗജേന്ദ്രകം ഭങ്ങളി ല് വീ ണറങ്ങീ 
പെണ്ണിന് മുലക്കുന്നിലണഞ്ഞ വണ്ണം. 6 

അപ്പ്പൊളാമ്പല്ക്കുടയവന് കാമി നീഗണ്ഡപാണ്ഡുരന് 
നയനാനന്ദനന് ചന്ദ്രനിന്ദ്രദിക്കിന്നു ചാര്ത്തലായ”. 47 

അമരനായകദിഗ'ഗുഹ'യിങ്കല്നി-- 
ന്നമലരശ മി സടാങ്കരപിഞ്ജര൯2 
തിമിരകുംഭികുലംപിളര്വോന് മുറ-- 

ഷ്ൂദി തനായുദയാദ്രിഹരീശ്വരന്*. 48 

ഹരവ്ൃഷത്തടി“യോടെതിര്കാന്തിയായ” 
സൂരശരാസനഭംഗി കലര്ന്നവന് 
വരവധൂസ്മിതസുന്ദരനായവന് 
പരമുയര്ന്നിതു താന് കുമദഃ?പ്രിയ൯്. 49 

മുഹ്ൂര്ത്തംകൊണ്ട ഭഗവാന് മുന്പുറം ശശലാഞ്ഛന൯ 

താരാഭപോക്കുമരുണജ്യോതസ്സും കാട്ടിനാന് പ്രള. 50 

അരുണന൯തന്നരി കിലായ് ജാതരൂപ3നി റത്തൊടും 

മഹാരശമികലം ചന്ദ്രനതിര്ത്തു മെല്പമെല്പവേ. 61 

പ്രഭകൊണ്ടകലത്താക്കും? ചന്ദ്രരശ മി കളപ്പെൊഴേ 
ഭ്രവുമാകാശവും ദിക്കുമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു മെല്ലവേ. 52 

മുഹൂര്ത്തംകൊണ്ടലകിട മൊക്കജേജ്യാതിസ്ത്റരൂപമായ് 

എതിരെന്ന്യേ കാഴ്ചപോക്കുമിരുളൊക്കയൊഴിച്ചുപോയ്. 53 

ലോകം വിളക്കി വെണ്തിങ്കഠം പകല്മട്ടാക്കിട്ടമ്പൊഴേ 
നക്തഞ്ചരന്മാരവിടെച്ചുററീ ചുററീല മന്നവ! ൭4. 

തിങ്കളില് കതിര്തട്ടിച്ചെന്നുണര്ത്തും സൈന്യമോ നൃപ! 
സൂര്യാംശു തട്ടും പൊയ ത്താരിന് വനംപോലെയുണര്ന്നുതേ. 

ചന്ദ്രോദയം കൊണ്ടു കടലിളകീടും പ്രകാരമേ 

ചന്ദ്രോദയം കൊണ്ടി ളകിത്തീര്ന്നിതന്നാപ്പടക്കടല്. ൭6 

അപ്പ്യോഠംത്തുട൪നനൂ പി ന്നേയ്യമങ്ങു യുദ്ധം ധരാപതേ! 

ലോകം മുടിപ്പാ൯ വെളിവില്പ്പരലോകം കൊതിപ്പവര്., 37 

1 അമരനായകദിഗ”ഗമൃഹംംകിീഴക്കേദിക്കാകുന്ന ഗുഹ. 2 അമലരശ*മി 
സടാങ്കുരപിഞ്ജരന് നല്ല രശ്മികളാകുന്ന സടകളെക്കൊണ്ട ഗോരോചന 

നിറം പുണ്ടവന്. 39 തിമിരകംഭികലം -ഇരുട്ടാകുന്ന ആനക്കൂട്ടം. 4 ഉദയമത്ി 
ഹരീശ്വരന്.-- ഉദയപര്വ്വതത്തിലെ സിംഹത്താന്, (“ഹരി ' ശബൂത്തിന് ചന്ദ്ര 
നെന്നും അര്ത്ഥമുണ്ട്, ഈ പദ്യം കവിതാഗടുണം കൊണ്ടു" അതിമനോഹരമാ 

യിരിക്കുന്നു.) 5 ഹരവൃഷത്തഭി ം ശദിവന്െറ വാഹനമായ നന്ദി എന്ന കായ 
ടെ ദേഹം. 6 സ്മശരാസനഭംഗ ...കാമദേവന്െറ വില്പിനന്െറ ഭംഗി. 7 കുളു 

ഒം. ആമ്പല്. 8 ജാതരൂപം -- സ്വര്ണ്ണം. 9 ഏതിനെ “ അകലത്താക്കുന്ന 
എന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മൂലത്തില് “തമസ്സിനെ" എന്ന വാക്കുണ്ടു”. 



186. സൈന്യദ്വൈധികരണം 

ദുര്യോധനന് വീണ്ടും ദ്രോണ രോട$ട പരിഭവം പറയുന്നു. താന് ശിഷ്യൃപ 

ക്ഷപാതം നിമിത്തം അര്ജ്ജുനനെ തോല്പ്പിക്കാത്തതംണെന്നുള്ള ആരേപേ 
ണം ആവര്ത്തിച്ചാവര്ത്തിച്ചു കേട്ട മടുത്ത ദ്രോണന്, ദുര്യോധനനോടു" അല്പ്പം 

കടുത്തഭാഷയില് മറപടി പറഞ്ഞു” ആത്മ്ൃര്രാഘിയായ ആ കാരവജോ്യഷ്യനെ 

കളിയാക്കുന്നു. ദുശ്ശാസനന്, ശകുനി മുതലായവരൊത്തു” താന് അര്ജ്ജുനവെ 
സംഫരിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞു” സൈന്യത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു” ദുര്യോധനന് 
പോരിനു പുറപ്പെടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദുര്യോധനന് ചെന്നു പിന്നെ ദ്രോണരോടോതിയിങ്ങനെ 

അമര്ഷംപുണ്ടു തേജസ്സ്റം ഹര്ഷവും കൂട്ടിടംവിധം. 

ട്ര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

പൊറുക്കൊല്പാ തളര്ന്നിട്ടു പോരില് ക്ഷിണം കെടുപ്പതും 

മനസ്സു കെട്ട ശത്രുക്കഠം വിശേഷാല് മെച്ചമാണ്ടവര്. 
ഇവിടുത്തെ പ്രിയം പഠരത്താണിങ്ങു ഞങ്ങാം പൊറ്റത്തതും 

അതിനാല് പാണ്ഡവര് പരമിശ്രാന്തരായ് ബലമേറിയോര്. 
എല്ലാംകൊണ്ടും ബലത്താലും തേജസ്സാലും ക്ഷയിച്ചു നാം 
വീണ്ടും വീണ്ടും വാച്ചി ടന്നുണ്ടങ്ങ പാലിക്കയാലവര്. 

ദിവ്യാസ്ര്രങ്ങളമൊക്കേയും ബ്രഹമാസ്്രങ്ങളമങ്ങനെ 
വിശേഷിച്ചും നില്ലതുണ്ട ഭവാനിലവയൊക്കയും. 
പാണ്ഡുക്കളും ഞങ്ങളം മറെറല്പാ വില്പാളിവീരരും 
പൊരുതും നിന് കിടപെടാ സത്യമാണീപ്പറഞ്ഞതും. 
ദേവദാനവഗന്ധര്വ്വരൊക്കും വിശ്വം ദ്വിജോത്തമ! 
ദിവ്യാസ്തത്താല് മുടിക്കും നീ സരര്വ്വാസ്രുജ്ഞനസംശയം 

ഭവാന് പൊറുക്കുന്നിതങ്ങെപ്പേടി ക്കമവരെദ്ദയഡം 

ശിഷ്യത്വമോയെന്െറ ഭാഗ്യക്കേടോ മുന്പിട്ട നില്യയാല്. 

സണങ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നി ളക്കീട്ട നിന് പുത്ര൯ ചൊടിപ്പിച്ച ഘടോല്ഭവന് 
മന്യ*വാരന്നോതി നൃപതേ, ദുര്യോധനനൊടിങ്ങനേ: 
വി വയസ്സന് ഞന് ശക്തി പോലെ പോര്ചെയ്ുന്നേന് സുയോ 

മയം ശാ 

ി 

വിജയം വാഗ്്ൂവാന് ക്ഷുദ്രം ചെയ്യേണമിതിലപ്പുറം. ധന 
രുസ്ൂജ്ഞന് കൊല്ലണം മുററുമന.സ്തുജ്ഞജനത്തിനെ 

ുഭമോ ചെററശൂഭമോ നീ നിനയ്ക്കും പ്രകാരമേ. 11 

നതു ചെയ്യാം നീ പറഞ്ഞാല് മറിച്ചില്ലാ കുരൂദ്വഹ! 
പരാക്രമം ചെയ്തു പോരില്പ്പംഞ്ചാലരെ മുടിച്ചമേല് 32 
പപട്ടയയരുന്നുണ്ടു നൃപ, സത്ൃമായയധമാണു ഞാന്. 
കരന്തേയനര്ജ്ജുനന് ഠപാരില്ത്തളര്ന്നെന്നോര്ത്തിടുന്നു നീ 

* മന്യം കോപം. 



സൈന്യദ്വൈധീ കരണം 51 

അവന്്റെറ വീര്യം കേട്ടാലും സത്യമായ കുരുവീര, നീ. 
ദേവദാനവഗന്ധര്വ്വയക്ഷരാക്ഷസരാരുമേ 14, 
ദപോരില്ത്താങ്ങാന് പേര കോപിച്ചേറേറാരാസ്സ്റവ്യസാചി 
അവനേററാകഖാണ്ഡവത്തില്ബഭഗവാന് ദേവരാജനെ [യെ 
ആ മഹാത്മാവു വര്ഷിക്കെത്തടുത്തല്ലോ ശരങ്ങളാല്. 
യക്ഷനാഗാസുരന്മാരെ മററും ഗര്വ്വിഷ്യരേയയമേ 16 
പുരുഷേന്ദ്രന് കൊന്നതും നീയറിഞ്ഞിട്ടള്ളതല്ലയോ? 
ചിത്രസേനാദി ഗന്ധര്വ്വര് തോററല്ലോ ഘോഷയാത്രയില് 17 
വിടീച്ചല്പോ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങളേയും ധനുര്ദ്ധരന്. 
നിവാതകവചന്മാരാം ദേവശത്രുക്കളേയുമേ 18 
സുരര്ക്കവദ്ധ്യരെന്നാലും പോരില്ത്തോല്ലിച്ചു വീര്യവാന്. 
ഹിരണ്യപുരമാണ്ടീടടമസംഖ്യം ദാനവേന്ദ്രരെ റു 
ജയിച്ചു പുരുഷവ്യാ।ഘന് ശക്ൃനോ മാനുഷര്ക്കവന്? 
നീ കാണ്കെത്തന്നെയാ നിന്െറ സൈന്യമൊക്കയുമങ്ങനെ 
പ്രയത്നിച്ചേല്ല്ിലും പാണ്ഡുപുത്രന് കൊന്നീലയോ മൃപ!"' 20 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അമ്മട്ടര്ജ”ജൂനനേ വാഴത്തിച്ചൊല്ലും ദ്രോണനൊടപ്പെഴേ 
രാജാവേ, നിനമക൯ കോപം കലര്ന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: 
* “ഈ ഞാന് ദുശ്ശാസന൯ കര്ണ്ണൂനമ്മാമന് സരബലേയനും 
ഭാരതപ്പുട രണ്ടാക്കി ക്കൊല്ലാം പോരില്ക്കിരീടിയെ. "" കള് 
അവനന്െറയാ വാക്കു കേട്ട ഭാരദ്വാജന് ചിരിച്ചുടന് 
കൃരക്കില്ത്തി രിച്ചാനങ്ങന്റു സ്വസ്മിയാകെന്നുമോതിനാ൯. 838 

ഒ്ദ്രോണന് പറഞ്ഞു 

തേജസ്സ്സിനാല് ജ്പലിംഭീടമാഗ്ലാണ്ഡീ വിയെയാരുവാന്൯ 
അക്ഷയൂുനെ ക്ഷയിപ്പിപ്പു ക്ഷത്രിയന് ക്ഷത്രിയേന്ദ്രനെ? കക. 
അവനെദ്ധനദന് ശക്രവ യമനും ജലനാഥനും 
നാഗാസുരാശരന്മാരും മുടിക്കാ ശര്ൂപാണിയെ. ൫ 
മൂഡന്മാരീവിധം ചെല്ലും നീ ചൊല്ലുംപടി ഭാരത! 
പോരിലര്ജജൂനനോടേററാലാരെത്തും സ്വസ്കിമാന് ഗൃഹേ? 
എങ്ങും ദുശ്ശൂങ്കയുള്ളോന് ഗീ നിഷ്കുരന് പാപനിശ്ചയന് 
ഹിതം നോക്കും യോധ്യ,രോട ചൊല്വു തോന്നുന്നതൊക്കയും. 
ആത്മാര്ത്ഥമായിബ്ബാധിപ്പാന് ചെന്നേല്ക്കൂ പാരത്ഥനേട ന 
യൃഷ്ധം കൊതിപ്പ കുലജനാകും ക്ഷത്രിയനല്ലയോ? ിു 
കുററമില്പാത്ത മന്നോഖരയൊക്കക്കൊല്ലിപ്പതെന്തു നീ? 
ഈ വൈരത്തിന്നു മൂലം നീ ചെന്നര്ജ്ജൂുറനൊടേല്ലേടേ. 29 
ഇതാ മനിന്മാതുലന് വി്ദ്വാര് ക്ഷത്രധര്മ്മത്തില് നില്ലവന് 
ചമതകാരനെതിര്ക്കട്ടേ ഗാന്ധാരേ, പാര്ത്ഥനോടടന്. [പ 



൫82 ദ്രോണവധപര്വ്വം 

ഇവന് കുടിലനക്ഷജ്ഞന് ചൂതാടും കിതവന് ശഠ൯ 
കള്ളം കളി പ്പോന് യുദ്ധത്തി അജ്ജയിക്കും പാണ്ഡുപുത്രരെ. 31 
ചൊല്ലീലയോ നീ ഹര്ഷിച്ചു കര്ണ്ണനോടൊപ്പമേററവും 
ധ്ൃതരാഷ്ട൯ കേട്ടിരിക്കെശ്ശൂന്യനെപ്പോലെ വീണ്ടുമേ? 32 

"താത, ഞാനും കര്ണ്ണനുമെന്തമ്പി മുശ്ശാസനാഖ്യനും 
പോരില് മൂവരുമമൊന്നിച്ചു ഹനിക്കാം പാണ്ഡുപൃത്രമരെ.”"” 33 
സദസ്സറതോവും നീയേവം ചൊന്നതായ് കേട്ടിരിപ്പു ഞാന് 
നടത്തു ശപഥം സത്യവാക്കാവുകവരൊത്തു നീ. 34 

ഇതാ മുന്പിട്ടു നില്ലൂ നിന് ദുസ്പഹന് വൈരി പാണ്ഡവന് 

ക്ഷത്രധര്മ്മം നോക്കിയാലും ചാക്കു നല്ലൂ ജയത്തിലും. 38 
ദാനം ഭോഗം പഠിപ്പും പൂണ്ടി ഷ്ദശ്വര്യമിയന്നു നീ 
കൃതകൃതൃയന് കടം തീരന്നോനേല്ക്കൂ കൂസാായ“ക പാര്ത്ഥനെ. 36 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നോതിപ്പോരിലാ ദ്രോണന തിരിച്ചു മററു കൂട്ടരും 

സൈന്യം രണ്ടായ ത്തിരിച്ചേവം റാടന്നൂ യുദ്ധമപ്പൊഴേ. 3? 

187. സങ്കലയുയദ്ധം 

പാണ്ഡവന്മാര് ദ്രോണകര്ണ്ണുന്മാരെ തടുത്തു നിര്ത്തുന്നു. ദ്രുപദന്മാരുംവി 
രാടന്മാരും ദ്രോണ രോടെതിരിടുന്നു. ആ രണ്ടു ക്ലട്ടരുടേയയം നേതാക്കന്മാര് വധി 
ക്ഷപ്പെടുന്നു, ദ്രുപദരാജാവി ന്െറ വധം കേട്ട്” ക്രുദ്ധനായ ധൃഷ്ടദൃമ്നനെറ 

ദ്രോണലധപ്രതിജ്ഞ. യുദ്ധം കൂടുതല് ഭയങ്കരമാകുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

രാത്രി മൂന്നാലൊന്നു മാത്രമുള്ളപ്പേഠഠം പോര നടന്നുതേ 

പ്രഹൃഷ്ൂരാം കാരവര്ക്കും പാ ണ്ഡവര്ക്കും ധരാപതേ! 2, 

പിന്നെത്തിങ്കഠംക്കാന്തി കളഞ്ഞാദി തൃയ൭ന്റ പുരസ്സറരന് 
ഉദിച്ചിതരുണന് വ്വ്യോരം ചുവപ്പിക്കും പ്രകാരമേ. 

കിഴക്കു ദിക്കിലരുണ൯ ചുവപ്പില്ചപടിക്കഹോ! 
പൊന്നഞ്ചക്രം പോലെ വന്നു വിളങ്ങീ സുര്യമണ്ഡലം. 9 

പരം രഥാശ്വങ്ങഠം മനുഷ്യാന-- 
മെല്ലാം വെടിഞ്ഞാക്കുരുപാണ്ഡുയോധര് 
അര്ക്കന്െറ നേരിട്ടു ജപിച്ചു കൊണ്ടു 
സന്ധ്യയ്ണൂ കൈ കൂപ്പി നമസ്കരിച്ചു. ക് 

സൈന്യം രണ്ടായതില് ദ്രോണന് പാണ്ഡുസേ:മകരോടുമേ 
പാഞ്ചാലരോടും പാതേത്തേററു ദു ര്യോധനപുരസ്സരര൯. ി 

രണ്ടായ് കുരുക്കളെദണ്ടെ കണ്ണന് പാര്ത്ഥനൊടോതി നാന്: 
“ശത്രുക്കളെ വലത്താക്കീട്ടിടത്തോട്ടു തിരിക്ക നീ.” 6 
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കണ്ണുനെസ്സുമ്മേതിപ്പിച്ചു ചെയ്തു കൊടംകെന്നു ഫല്ഗുനന് 
ഇടത്തുവെച്ചു വിലാളി ശ്രേഷ്ടരാം ദ്ര:ണകര്ണ്ണമരെ. റു 

മാധവനെറയഭി പ്രായമറിഞ്ഞരിപുരഞ്ജയ ൯ 
പടത്തലയ്ക്കുല് നില്ലോരു പാരത്ഥനോടോതി മാരുതി. 8 

ഭീമസേനന് പറഞ്ഞു 

അര്ജ"ജൂനാര്ജ'ജുന, ബീഭത്സോ കേംക്കുകെന്നുടെയീ മൊഴി 
ക്ഷതരിയസ്ത്ര്ീ പെറുവതെന്തിന്നതിന് കാലമിപ്പൊളാം. 9 

ഈ വന്നു ചേര്ന്ന കാലത്തില് ശ്രേയസ്റസ്സേല്ലാതീരിക്കിലോ, 

അസംഭാവിതരൂപന് നീയാനൃശം സ്യം പെടാതെയാം, 10 

ഏല്ക്കൂ സത്യയശോധര്മ്മശ്രീവീര്യാനൃണ്യമാശു നീ 

ഇടത്തുവെച്ചു ഹേ വീര, പടക്കൂട്ട്* പിളര്ക്കെടോ. 11. 

ഭീമനും കൃഷ്ണനും പ്രേരിപ്പി ച്ചോരര്ജ് ജൂനനപ്പെഴേ 

കര്ണ്ണദ്രോണന്മാര്ക്കു മുനപില്ക്കേറിച്ചുററും തടുത്തുതേ. 12 

പടത്തലഷ്ണുല് മന്നോരെച്ചട്ടെരിക്കുമ്പടി ക്കവന് 

പരാക്രമിക്കുമ്പൊളെതിീര്നിന്നങ്ങ: ക്ഷത്രിയഷര്ഭര് 13 

രടുപ്പാനായീല കത്തും തീയിനെപ്പോലെ പാര്ത്ഥനെ. 

പിന്നെദ്ടുര്യോധനന് കര്ണ്ണനേവം ശകുനി സാബലന് 14 

ജവരവ്പെയ്കു വര്ഷിച്ചു കാന്തേയന് സവ്യസാചിയെ. 

അസ്്രുഞമുഖ്യനവിടെയവരെയ്ക്രരമൊക്കയും 10 

നീസ്സ്റാരമാക്കിബ ഭൂപാല, ശരവര്ഷങ്ങഠം തുകിനാ൯. 

അസ്ത്രം കൊണ്ടടച്ചു കൈവേഗത്താല്ജ്ജിതേന്ദ്രിയ൯ 10 

പതിപ്പത്തമ്പെ കൊണ്ടാനവരേവരെയും സമം. 

പൊടി തൂകിപ്പരപ്പീടംപടിയാം ശരവൃഷ്ടിയും 117 

ഇരുട്ടമപ്പോളണ്ടായീ ഘോരമായോരുഃ ശബ“ദവും 

ആകാശം ഭൂമിയും ദിക്കുമറിയാതായി തപ്പ്പൊഴേ 38 

പടയും പൊടിയും കൂടീടടന്ധമായ”ത്തീര്ന്നി തൊക്കയും. 

അവരത്വം ഞങ്ങളും തമ്മിലറിഞ്ഞില്പാ ധരാപതേ! 19 

അതാതുദേശവഴിയായ നിന്നെതിര്ത്തിതു മന്നവർ. 

തമ്മില് നേരിട്ടു തേര പോയ തേരാളി കളിളാപതേ! ക) 

മുടരിയി ല്ച്ചട്ടയില് കൈയിന്നേലും വന്നങ്ങണഞ്ഞു തേ. 

സൂതാശ്വഹീനരായ്ച്ചേഷു കെട്ട തേരാളിമാരകളം ക. 

ജീവിക്കും പോലെ കാണായീ പേടികൊണ്ടാര്ത്തിപെട്ടവര. 

ചത്തു വീണെ മലഷ്ക്യൊക്കുമാസയെപ്പുല് കി വാജികം 22 

കുതിരക്കാരുമായ “ച്ചത്തു കാണായിതു കിടപ്പതും. 

ഉടനേ സംഭൂരരത്തോടട വടഠക്കാട്ടെഷ്ണു മാറിയും യ 

 & പടക്കുട്ടു” വ്യൂഹം. 



524 ദ്രോണവധപര്വ്വം 

നില്ലായിതടരില് ദ്രോണന് പുകയററഗ്നി പോലവേ. 
പോര്ക്കളം വിട്ടവന് താനേ മാറി നില്പതു കണ്ടുടന് കട 

ഇളകിപ്പോയി വല്പാതെ പാണ്ഡവപ്പട മന്നവ! 
വിളങ്ങും ശ്രീയൊടും തേജസ്സുജ്പലിക്കും പ്രകാരമേ 25 
ദ്രോണരെക്കണ്ടു പേടിച്ചു കുലുങ്ങീ മങ്ങി വൈരി കഠം. 

ശത്രുക്കളെ വിളിച്ചേല്ും മത്തമാതംഗതുലൃനെ 26 

ജയിപ്പാന് കണ്ടതില്പാരും ദൈത്യരിന്ദ്രനെയാംവിധം. 
ഉത്സാഹം കെട്ടിതു ചിലര് ചൊടിച്ചു ധീരരാം ചിലര് ക7 
വിസമയപ്പെട്ടിതു ചിലരമര്ഷം തേടിനാര് ചിലര്. 

കൈകൊണ്ടു കൈ ഞെരിച്ചാരങ്ങവിടെച്ചില മന്നവർ 28 

ക്രോധമൂര്ച്ചിതരായ” ചുണ്ട കടിച്ചു വേറെയും ചിലര്, 
വില്പലച്ചു ചിലര്, ചിലര് ഉജം മദ്ദിച്ചിതപ്പൊഴേ 9 
ഓജസ്സ്സേവം ജി താത്മാക്കഠം ചെന്നേററു ദ്രോണരായ് ചിലര്. 
പാഞ്ചാലന്മാര് വിശേഷിച്ചും ദ്രോണബാണുര്ത്തരായഹോ! 

രാജപാര്ശ്വം ചെന്നു പററീ പോരില് വേദന മൂത്തവര്. 
വിരാടനും ദ്രപദനും ദ്രോണനോടേററിതപ്പെൊഴേ 91 
അമ്മട്ടു പോരില്ച്ചുററിടുമരി ദുരജ്ജയ നോടഹോ! 

അപ്പ്യോം ദൂപദപാത്രന്മാര് മൂന്നുപേരവനീപതേ! 32 

വില്പന്മാരാം ചേദികളം ദ്രണനോടേററി താഹവേ. 
ആ മൂന്നു പാഞ്ചാലപാത്രന്മാര്ക്കും മൂന്നു ശരങ്ങളാല് 33 

ദ്രോണൻ പ്രാണന്പോക്കി വിട്ടു ചത്തു വീണീടിനാരവര്. 
ചേദിസ്ൃഞ്ജയകൈകേയന്മാരെദത്താല്ലിച്ചു കുംഭജന് 34 

മടക്കിനാന് മാത്സയരെയും ഭാരദ്വാജന് മഹാരഥന്. 

അപ്പ്യോരംച്ചൊടിച്ചാ ദൂപദന് ചൊരിഞ്ഞു ശരവ്ൃഷ്ടിയെ 95 

ദ്രോണ ന്െറ നേര്ക്കു ദൃപതേ, സംഗരത്തില് വിരാടനും. 
ആബ്ദാണവര്ഷം പോക്കീട്ടാ ദ്രോണൻ ക്ഷത്രിയമദ്ദടനന് 36 

ആ വിരാടദൂപദരെപ്പരമവമ്പെയ്ക്ക മൂടിനാന്. 
ദ്രാോണന് മൂടടന്നവര് പടത്തലയ്ക്കുല് ക്രുദ്ധരാമവര് 37 

പരം ക്രോധമിയന്നെയ് രൂ ദ്രോണനേ വിശിഖങ്ങളാല്. 
അപ്പോം ദ്രോണൻ മഹാരാജ, ചൊടിച്ചൊട്ടും പൊറാത്തവന് 

തീ ക്ഷ"ണഭല്പം വിട്ടറുത്താനവര്ക്കള്ളോരു വില്ലുകയം. 

അപ്പോേഠഠം വിരാടന് കോപിച്ചിട്ടടരില് പത്തു തോമരം 39 
വിട്ടു പത്തനുമവ്വണ്ണം ദ്രോണനെക്കൊല ചെയ്യുവാന്. 
ദ്രപദന് പൊന്നണിഞ്ഞുള്ള കാരിരുമ്പായ വേലുടന് 30 

പാമ്പിനെപ്പോലെയുള്ളോന്നു ചറട്ടീ ദ്രോണണ്െറ നേര്ക്കുടന്. 

തീക്ഷ് ണഭപ്പങ്ങളാല് പത്തു തോമരങ്ങളറുത്തുടന് 43 
വന് ധൈഡ്യര്യാഡ്വ്യമറം വേലം ദദ്രപണനടമ്പയയറത്തതേ. 
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പരമൂട്ടിയ ഭല്പങ്ങഠംകൊണ്ട ശത്രുഹര൯ ഗുരു ടമ 

വിരാടദ്രപദന്മാരെക്കാലനൂര്ക്കു കയററി നാന്. 

വിരാടനും ദ്രപദനും മരി ക്കെക്കേകയഘവ്ം 38 

ചേദി പാഞ്ചാലമത്സ്യന്മാര്കളമമ്മേട്ട മൂന്നു പേര് 

പാഞ്ചാലപാത്രരാം വീരന്മാരും ചത്തോരു ശേഷമേ 39. 

ദ്രോണ ന്െറ കര്മ്മം കണ്ടിട്ടു കോപദു ഃഖങ്ങളാണ്ടവന് 

രഥിമദ്ധ്യേ ചെയ്ത സത്യം ധൃഷ്ടദൃയമ“ന൯ മഹാശയന്. 45 

* “ ഇഷ്ടാപൂര്ത്തം നശിക്കട്ടേ ക്ഷാത്രം ബ്വഹ്മത്്യമെന്നതും 

ദ്രോണനേ ഞാന് വിടുകിലും ദ്രോണനെന്നെജ്ജയിക്കിലും."' 46 

മുററും വില്പാളികഠം നടുക്കേവമങ്ങേററുരച്ചവന് 

ദ്രോണനോടേററു സബലന് പാഞ്ചാല്യന് പരനാശനന്. 47 

ദ്രോണനോടേററു പാഞ്ചാലരൊരേടം പാര്ത്ഥര് മററിടം 

ദുര്യോധനന് കര്ണ്ണനുമവ്വണ്ണം ശകുനി സാബലന് 48 

മുഖ്യ സോദര്യരും പോരില് ദ്രോണ നെക്കാത്തു രക്ഷയായ. 

ആ മഹാത്മാക്കളവ്വണ്ണം കാക്കും ദ്രോണനെയാഹവേ 9 

പാഞ്ചാലറ നേരേ നോക്കാനുമായീലാ പൊരുതുമ്പൊഴേ. 

ധദുഷ്ടദയമ“നന്െറമേല്ബ് ഭീമന് ചൊടിച്ചാനാശു മാരിഷ।! 50 

ക്രൂരവാക്കാലായവനെക്കുത്തി നാന് ഭരതര്ഷഭ! 

ഭീമസേനന് പറഞ്ഞു 

ദ്ൂരപദാന്വയജന്൯ സര്വ്വശ്ര്ത്രാസ്രുങ്ങളറി ഞ്ഞവന് 

ക്ഷത്രിയന് താനെന്നു കണ്ടോന് ശത്രു നില്പതു കാണുമോ? 34 

പിതൃപുത്രപധം കണ്ടിട്ടാണായോനാരു കാത്ത്ഴും 

വിശേഷാല് രാജസഭയില് ശപഥം ചെയ്ത വെച്ചവന്? ൫2 

ഇതാ നന്നുടെ തേജസ്സ്റാല്ക്കുത്തുമഗ്നി കണക്കിനെ 

ശരച്ചാപേസന്ധനന് ദ്രോണന് ചുടുന്ന ക്ഷത്രമണ്ഡലം. 55 

പാണ്ഡവപ്പുടയൊക്കേയുമുടന് ചുട്ടു മുടിക്കുമേ 

നിന്നു കാണ്മിന് റിങ്ങളെന്െറ കര്മ്മം ദ്രോണനൊടേല്വന് . 

എന്തനോതി ദ്രോണസൈന്യത്തില്ച്ചൊടിച്ചേറി വൃകോദരന് 

ആവതോളം വലിച്ചമ്പെയ്യാശു നിന് പട കീറിയും. 58 

പെരുബ്പടയി ലേറീട്ടാദ്ധൃഷ്ദ്യമനനുമങ്ങനെ 

പോരില് ദദ്രോണന്െറ മുന്പെത്തീ പി ന്നെബ്ബഹളമായിതേ. 

നമുക്കക്മടട്ടൊരു രണം കണ്ടിട്ടില്പില്ല കേഠംവിയും 

സൂര്യോദയത്തിലണ്ടായ ബഹളം പോലെ മന്നവ! റി 

കൂട്ടിമുട്ടിത്തന്നെ തേരിന്നിര കാണായി മാരിഷ! 

ചത്തും തകര്ന്നുമവൃവണ്ണം ദേഹി ദേഹങ്ങളങ്ങനെ ച 

ചിലര് മറെറാരിടം പോകുംവഴി ശത്രുക്കളേല്ലയായ് 

പി൯തിരിക്കേപ്പിന്പുറ്തും പാര്ശ്വത്തും ഹതരായ് ചിലര്. 
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അമ്മട്ടു തമ്മില്ക്കൂടീട്ട യൃദ്ധമേററം കഠോരമായ 

പരം സന്ധ്ൃയിലായ്ത്ത്രന്നിതരം ഭാസ് കരനപ്പ്യൊഴേ. 60 

1] 88. നകുലയൃയദ്ധം 

പ്രഭാതത്തില് വീണ്ടും യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നു . ദുര്യോധനന്, ദുശ്ശാസനന്, ദ്രോ 

ണന്, കര്ണ്ണന് എന്നിവര് നാലു പാണ്ഡവനമാരോതടതിരിട്ടന്നു. നകുലന് 

ദുര്യോധനനെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചു പോര്ക്കളത്തില്നിന്നു പായിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അവ്വണ്ണമേ മഹാരാജ, പടയില്ച്ചട്ടയിട്ടവര് 

സന്ധ്യയിങ്കല് സഹസ്ധാംശുദേവനെസ്സ്സേവ ചെയ്തതേ. ി 

ഉരുകും പൊന്നിറത്തോടും സഹസ്പ്രാംശുവുദിക്കവേ 

ലോകമൊക്ക പ്രകാശിക്കെ വണ്ടും യുദ്ധം നടന്നുതേ. ക 

ഉദിക്കും മുന്പെതിര്ത്തേററു നിന്നാ ദ്വന്ദ്വങ്ങളങ്ങനെ 

സുര്യോദയത്തിന്നുശേഷം തമ്മി ല്സ്സറുജ്ജിച്ചു ഭാരത! ടി 

തേരോടശ്വം ഹയത്തോടു ഗജം കാലാഠം ഗജത്തൊടും 

ഏററി തശ്വത്തോടുമശ്വം കാലാഠം കാലാഠംകളോടുമേ. 4 

തേര് തേരോടാനയോടാന ഹയത്തോടും കുരൂദ്വഹ! 

ചേര്ന്നും പിരിഞ്ഞും യോധന്മാര് പോരില്ച്ചെന്നേററിതപ്പെൊ 

രാത്രി കര്മ്മം ചെയ്തു തളര്ന്നവരര്ക്കാംശു തട്ടിയോര് [ഴേ. 
പൈദാഹം പൂണ്ട പലരും ബോധംകെട്ട വിധത്തിലായ്. 6 

ശംഖഭേരീമൃദംഗങ്ങഠം ഗര്ജ്ജിക്കും കൊമ്പനാനകഴം 
ചെറുഞാണൊലിയിട്ടീടം വില്കളെന്നിവ നമ്മുടെ. 7 

ശബദം സ്വര്ഗ്ഗത്തി ലെത്തുമ്മട്ടയര്ന്നൂ ഭരതര്ഷഭ! 
ഓടും കാലാഠംകളടെയും വീഴും ശസ്ര്്രങ്ങടേയുമേ. ] 

ഡ്രേഷിക്കുമശ്വങ്ങടെയുമോടും തേര്കളടേയുമേ 

കൂക്കിയാര്പ്പേംര് കളുടെയും ഘോഷം ബഹളമായിതേ. 9 
മുഴുത്ത ബഹളാരാവം ദ്യോവില്ച്ചെന്നെത്തിയപ്പൊഴേ 

നാനാസ്രരമേററററു പിടക്ക്കുന്നോര്ക്കുള്ളാര്ത്തനാദവും 30 

പാവപ്പെട്ടവിധം* പാരം പാരില്ക്കേഠംക്കായി തപ്പെൊഴേ 
വീണും വിഴ“വതുമായാന തേരാളശ്വഗണങ്ങടെ. 41. 

പലമട്ടില്ക്കേറി യേററാസ്റ്സൈന്യങ്ങളിടയമ്പൊഴേ 

തങ്ങാം തമ്മില്ക്കൊന്നു മാററാര്തമ്മില്ത്താന് വൈരി തമ്മി 

വീരര് വിട്ടായധം യോധഗജങ്ങളിലസംഖ്യമേ [ലും 
രജകന്മാരില് വസ്ത്രങ്ങഠം പോലെ കാണായി കൂട്ടമായ”. 39 

ൽ പാവപ്പെട്ടവിധം -- ദയനീയമായവിധത്തില്. 



നകലയ്ുദ്ധം 

വീരരോങ്ങി പ്രമയാഗിക്കും വാളകഠകക്കുള്ള നിസ്വനം 
രജകന്മാരലക്കുന്ന ൨ സ്രുത്തിന്നൊലി പോലെയായ്. 

അസി ഖഠംഗം തോമരങ്ങഠം ൨െണ്ടഴുക്കളിവററിനാല് 
അടുത്തുനിന്നുള്ള യൃദ്ധദമററം ഭീഷണമായി നേ. 

ഗജാശ്വദേഹോല്ഭവമായ” നരദേഹമൊലിപ്പതായ” 
ശസ്ത്ര ത്സ്യം ചേരന്നു മാംസച്ചോരച്ചേറ കലരന്നതായ, 

ആര്ത്തനംദം മുത്തു കൊടി ൨ സ്രവന്നുരയുള്ളതായ* 

പരലോകത്തേക്കു ചാട്ടം പുഴ വീരരൊഴുക്കിനാര്. 

ഈക്കൊക്കയേററു രാഃവേററം തളര്ന്നുള്ളമുഴന്നവര് 

ദേഹമൊക്കസ്പബ”ധമായി നിന്നുപോയ” ഗജവാജി കഠം. 

മുഖം വാടിയ വീരന്മാര് കണ്ഡല: ഡ്ൃമുഖത്തൊടും 

യൃദ്ധോപകരണത്തോട്ടം ശോഭിച്ചാറങ്ങുമ' ങ്ങുമേ. 
ക്രവ്യാദ“ഗണങ്ങളറല് പാതി മുതരാല് മൃതരാലുമേ 
തേരിന്െറ വഴ മുട്ടിച്ചു മുററും ശോഭിച്ചു പോര്ക്കളം. 

ചക്രം തടഞ്ഞുള്ള തേര്കളക്കെടുത്തിട്ടു വാജികഠം 
ഞെരുങ്ങിയേന്തിയമ്പേററു വിറച്ചും ക്ഷീണമുള്ളവ 

കുലസത്വബലം പുണ്ടു കുംഭികഠംക്കൊത്ത വാജികരം 

തളര്ന്നു പേടിച്ചു കടല്ക്കൊക്കുമാപ്പട ഭാരത! 

മുററും പരവശപ്പെട്ടു ദ്രോണഫല്ഗുനരെന്നിയേ 

നി ലയഗ്ക്ുനി ന്നിതവരങ്ങാര്ത്തര്ക്കാലംബമായവര്. 
അവരോടേററു മററുള്ളോര് കാലനൂര്ക്കു കരേറിനാര് 

ആവിഗ്നമായ “ത്തീര്ന്നു മുററും കാരവര്ക്കുള്ള വന്പട, 

പാഞ്ചാലസൈന്യവുമിടഞ്ഞറിയാതായി തൊന്നുമേ 
അന്തകോദദ്യാനമട്ടായി ബ് ഭീരുഭീഷണമാമതില് 
മന്നില് മന്നോര്കലക്കാര്ക്കു മഹാനാശം മുതിര്ന്നതില് 
കര്ണ്ണനെദ്രോണനെപ്പി ന്നെപ്പാര്ത്ഥനെദ്ധര്മ്മപുത്രനെ 

യമന്മാരെബ്ഭീമനെപ്പാഞ്ചാല്യനെശ്ശിനിപുത്രനെ 
ദുശ്ശാസന ദ്രണി ദുര്യോധന സാബലരേയുയുമേ 

കൃപരെശ്ശുല്യരെപ്പിന്നെക്കടു തവര്മ്മാവിനേയുമേ 
തന്നേയുമന്ൃയന്മാരേയും ഭൂമി യെളി ക്കിനേയുമേ 

അറിയാതായ' പട പൊടിയടഞ്ഞിടയെ മന്നവ! 
ബഹളം ഘോരമായ് മുടം പൊടിക്കാര് വന്നുയര്ന്നതില് 

രണ്ടാമതും രാത്രി വന്നിതെന്നു ചിന്തിച്ചിതപ്പൊഴേ 
അറിയാതായ് കരരവരും പാണ്ഡുപാഞ്ചാലരും ശരി. 

ദിക്കുമാകാശവും ഭൂവും സമം വിഷമവും ശരി. 

കൈക്കു കിട്ടും പരരെയുമവ്ൃവണ്ണം തങ്ങളേയുമേ 
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പോരില് വീഴ്ത്തീ മര്ത്ത്യരപ്പോഠം ജയിപ്പാന് മുതിരുന്നവര്, 
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പൊടി പൊങ്ങുകകൊണ്ടിട്ടും ചോര വീഴുക കൊണ്ടുമേ 7 

അടങ്ങീ ഭൂമിയില്ദ്ധൂളി കാററിന് ശീ[ഘത കൊണ്ടുമേ. 
അതിലാനകളശ്വങ്ങഠം ഭടര് തേരാളി പത്തികഠം 33 

പാരിജാതവനപ്രായം ശോഭിച്ചു ചോരചാടിയോര്. 
പിന്നെദ്ദുര്യോധനന് കര്ണ്ണന് ദ്രോണര് ദുശ്ശാസനാഖ്യനും 84 

രഥീന്ദ്രര് നാല്വര് ചെന്നേററു നാലു പാണ്ഡവരോടുമേ. 
യമന്മാരോടേററു തമ്പിയോടുംകൂടിസ്സൃയോധനന് 36 

കര്ണ്ണന് ഭീമനൊടപവ്വണ്ണം ദ്രോണനോടേററി തര്ജ്ജുൂനന്. 
ആ യുദ്ധം ഘോരമാശ്ചര്യം കണ്ട നിന്നിതു സര്വ്വരും 36 

വിചിത്രം തേരാന ചേര്ന്നു വിചിത്രത്തേര് കലര്ന്നഹോ! 
മുഖ്യൃത്തേരാളി കഠംക്കുള്ള സന്നിപാതമമാനുഷം ൫37 

ചിത്രയോധികഠംതന് ചിത്രയുദ്ധം രഥികഠം കണ്ടുതേ. 
കിണഞ്ഞേററും വിക്രമിപ്പോര് തമ്മില് വെല്വാന് മുതിര് 

മഴക്കാറുകളെപ്പോലെ ശരവര്ഷങ്ങഠം തൂകി നാർ. [ന്നവര് 
അര്ക്കകാന്തിയെഴും തേരിലമര്ന്നാപ്പുരുഷര്ഷഭര് 89 

ശോഭിച്ചു വന്നടുത്തോരു ശാരദാഭൂങ്ങഠം പോലവേ. 
ആ യോധന്മാര് മഹാരാജ, ക്രോധാമര്ഷമിയന്നവര് 40 

മത്സരിക്കും മഹേഷ്വാസര് യത്നം ചെയ്യും ധനുര്ദ്ധരര് 
തമ്മില് നേരിട്ടേററ മത്തഗജര്ഷഭര് കണക്കിനെ. 4 
ഇല്പാ നൂനം ദേഹദഭദമാസ്സറമാഗമകാലമേ 
അതിലൊന്നിച്ചേവരുമേ ചിന്നിപ്പോയീ മഹാരഥര്. 42 

കൈയും കാലും കണ്ഡലങ്ങളണി യുന്ന മുഖങ്ങളും 
വില്ുമമ്പും കത്തി വാളം മഴുവും പട്ടസങ്ങളം 39 

നാളീകം ക്ഷൃുരനാരാചം നഖരം വേലു തോമരം 
മററും കടഞ്ഞ പലമട്ടുള്ളായധവി ശേഷവും 44 

വിചിത്രമായ” പലതരം മെയ'ച്ചട്ടകളമങ്ങനേ 

വിചിത്രമായടഞ്ഞുള്ള തേര് ചത്തശ്വഗജങ്ങളം 45 

ശൂരരും നഗരപ്രായം യോധര് ചത്ത രഥങ്ങളും 
മേലാഠം ചത്തശ്വങ്ങളങ്ങുമി ങ്ങുമിട്ട വലിച്ചവ 46 

കാററ പോലോടിടുമവ ക്രുദ്ധവീരരിയന്നവ 

താഴേ വീണുള്ള കൊടികഠം ചാമരം കങ്കട3ങ്ങളം ക്ട് 

കുടയാഭരണം വസ്രൂം മണക്കും പുഷ"പമാലകഠം 

ഹാരം കിരീടം മകുടമുഷ്ണീഷം കിങ്കിണീഗണം 48 

മാറിലേന്തും മണീനിഷ്കം ചൂഡാമണിയിവററിനാല് 
നക്ഷത്രത്താല് വാനുപോലെയങ്ങു ശോഭിച്ചു പോര്ക്കുളം. 39 

1 വനം ഉദ്യാനം 2 കങ്കടം -- പടച്ചട്ട. 
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പൊറാത്തോനോട കോപിക്കു കോപിയോടട പൊറായ്കയാര്& 
ദുര്യോധനന്നു നകുലന്തന്നോടുണ്ടായ* സമാഗമം. 50 

ഇടത്തുവെച്ചിതാ മാദ്രീപുത്രന് നിന്നുടെ പുത്രനെ 
ശരജാലം ചൊരിഞ്ഞും കൊണ്ടത് ലുണ്ടായിതാരവം. 54 
അമര്ഷിയാകും ഭ്രാതൃവൃനിടം ചുററിയ കാരണം 

അമര്ഷത്തോട്ട പകരമിടം ചുററീടി നാനുടന്. ൫ 

നിന് പൃത്രന് നൃപതേ, ദുര്യോധനരാജാവുമല്ഭതം 
പകരം താനിടം ചുററും നിന്െറ പുത്രനെയപ്പയൊഴേ. 63 

നകുലന് മിത്രമാര്ഗ്ഗജ്ഞന് തേജസ്സറള്ളേോന് തടുത്തുതേ 
ശരജാലംകൊണ്ടിവനെപ്പീഡിപ്പിച്ചു തട്ടത്തവന് ൭4 

പിന്തിരിപ്പിചു നകലനതില്പ്പജിച്ചു സേനകയം. 

നീല്ലനില്ലെന്നു നകുലന് നിന്െറ പുത്രനൊടോതിനാന് 65 
നിന് ദുര്മ്മന്ത്രംകൊണ്ടു പെരുത്തേററ ദുഃഖങ്ങളോര്ത്തവന്. 

189. സങ്കുലയുദ്ധം 

ദുശ്ശാസനന് സഫ ദേവനോടെതി രിടുന്നു. കര്ണ്ണന് ഭമസേനനോടം 

ദ്രോണാര് ജജു നന്മാര് തമ്മിലും ഭയങ്കരമായ യുദ്ധം നടക്കുന്ന ഇരുഭാഗത്തതു ധാ 
രാളം രഥഹയാദികഠം നശിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദുശ്ശാസനന് ചൊടിച്ചേററു സഹദേവനൊടങ്ങടന് 
തേരന്െറ. കടു വേഗത്താല്പ്പാരിടം തുള്ളിടടംപടി. 

അവനെത്തു മ്പൊഴേതന്നെ ഭല്പത്താല് ശത്രുകര്ശനന് 
തലപ്പാവുള്ള സൂതന്റെറ തല കൊയ്ക്കിതു ധാദ്ര ജന്. 4 

ദുശ്ശാസനനറിഞ്ഞില്ലാ വേറേ ഭടരുമാരുമേ 
വേഗം മൂലം സൂതശീര്ഷം സഹദേവനറുത്തതും. 3 
തേര് പിടിയ്ക്കായ “കയാല് സാഖ്യംപോലെ പോകുന്നു വാജികയം 
അതില്ദ്ദുശ്ശാസനന് സുതന് ചത്തു വെന്നതറിഞ്ഞതാംം. 4 

അവന് തനിച്ചശ്വനിയന്ത്രണം ചെയ്തശ്വകോവിദന് 
ലഘുചിത്രം സുഷ്യുവായിപ്പൊരുതീ രഥി കോത്ത:ന് & 
തന് കൂട്ടരും പരന്മാരുമവന്െറ തൊഴില് വാഴ്ത്തിനാര് 
സൂതന് മരിക്കിലും തേരാല് നിര്ഭയം പോരിലേല്ലയാല്., 6 

സഹദേവന് തീക്ഷ൦ണശരം തൂകി നാനാഹയങ്ങളില് 
അമ്പേററു പീഡിച്ചവകഠം പാഞ്ഞുപോയങ്ങുമിങ്ങുമേ. 7 
കടിഞ്ഞാണിങ്കലേര്പ്പെട്ട വില വിട്ടീടിനാനവന് 

വില്കൊണ്ട വേലചെയുമ്പോഠം വെടിഞ്ഞു കടിഞ അര &£ 

അവന്െറ നേര്ക്കാപ്പഴുതി ലെയ് തൂ മാദ്രേയനമ്പുകഠം 
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കര്ണ്ണന് നിന്മകനെക്കാപ്പാന് പിന്തുണച്ചപ്പൊഴെത്തിനാന്. 
വൃ ടകോദരന് മൂന്നു ഭല്പമുടന് കണ്വെച്ചു കര്ണ്ണനില് 

ചെവിയോളം വലില്ലിട്ട കൈക്കും മാറത്തുമെയ്ക്കതേ. 30 

ചവാിട്ടുകൊണ്ടെ പാമ്പിനൂട്ടപ്പോഠംക്കര്ണ്ണന് തിരിച്ചുടന് 
തടുത്തു ഭീമനെപ്പ രം കൂരമ്പുകഠം ചൊരി ഞ്ഞവന്. 31 

ഭീമരറധേയര്ക്കു തമ്മില് പിനെബ്ബഹളമായ? രണം 
അവര് കാളകഠംപോലാര്ത്തു കണ്ണുരുട്ടി മിഴിച്ചവര്. 32 

മഹാവേഗത്തിലന്യോന്യം ചൊടിച്ചലറി യൊലപ്പമേ 
പടയില്പ്പാടവമെഴുമവരേററമടുക്കയാല് 13 

അമ്പെയും നില വിട്ടിട്ടു ഗദായുദ്ധം തൃടര്ന്നുതേ. 

ഗദയാലേ ഭീമസേനന് കര്ണ്ണന്റെറ രഥകൂബരം 14 

തച്ചുടച്ചാനപ്പൊളതു പാരമല്ഭതമായ” നൃപ! 
ഗദ കൈക്കൊണ്ടുശിരെഴും കര്ണ്ണന് വായസുതന്്റെറയും 15 

തേര്ത്തടത്തേഷ്ണുാഞ്ഞെറിഞ്ഞു തകര്ത്തു ഗദയാല് ഗദ 

പി ന്നെബ “ഭീമന് ഗുരുഗദ വിട്ടു കരണ്ണനറെറ നേര്ക്കുടന്. 16 

പൊന്കടക്കെട്ടെഴുന്നേറെക്കൂരമ്പെയ്കതതു കര്ണ്ണനും 
തടുത്തു വീണ്ടമാഞ്ഞെയ്യിട്ടതെത്തീ ഭീമസന്നിധാ, 17 

കര്ജ്ന്െറയമ്പവേററ മന്ത്രരുദ്ധപ്പെണ്പാമ്പു പോലവേ 

അതിങ്ങോട്ട തിരിച്ചേററു ഭീമന്െറ വലുതാം ധ്വജം 38 

വീണി ,താഗ്ലദ വന്നേററു മോഹിച്ചു ഹന്ത സുതനും. 
ക്രോധം മൂര്ച്ചുിച്ചെട്ട ബാണമെയ "രൂ കര്ണ്ണന്െറ നേര്ക്കവന്. 19 

ധ്വജത്തില് വന്വില്ലിലാവനാഴിമേലങ്ങ ഭാരത! 
മഹാബലന് ഭീമസേനന് മൂര്ച്ച കൂടം ശരങ്ങളാല്. 20 
അറുത്തു പരവീരഘ”“നന് ചിരിച്ചുംകൊണ്ടു ഭാരത! 

കൊടി വന്വില്പലാവനാഴിയിവയങ്ങനെ ഭാരത! 21 

കര്ണ്ണന് ദുര്വ്വിഷഹം ഹേമപൃഷ്ടം വില്ലൊന്നെടുത്തുടന് 
രഥബാണങ്ങളാലദുക്ഷവര്ണ്ണവാജികളേയുമേ. [27] 
രാധേയന് കൊന്നിതുടനേ രണ്ട പിന് സുതരേയയമേ 

തേര് പോയ ഭീമന് നകലത്തേരില്ച്ചാടിക്കരേറി നാന് 23 

അരിന്ദമമന് മലമുടി കേറും സിംഹം കണക്കിനെ. 

അവ്വണ്ണം പൊരുതീ ചിത്രം ദ്രോണാര്ജ്ജൂനര് മഹാരഥര് 24 
ഗുരുവും ശിഷ്യനും ഭൂപ, ചെയ്തതിന്നെതിര് ചെയ് വവര്, 

വേഗം തൊടുത്തെയ“കയാലും തേരോടിക്കുകയാലുമേ 25 

മര്ത്ത്യര്ക്കു കണ്ണും കരള മൊരു പോലെ മയക്കി നാർ. 
തമ്മില്പ്പോോരു നിറുത്തീട്ടു വീറച്ചു യോധരപ്പ്പൊഴേ. 6 
ഗുരുശിഷ്യര്ക്കുള്ള മുന്പു കാണാത്താപ്പോരു കാണ്കയാല്. 
രഥമാര്ഗ്ഗങ്ങഠം കാണിച്ചു സൈന്യരദ്ധ്യേ വിചിത്രമായ” 27 

3 
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ഇടത്തുവെപ്പാനന്യോന്യമാ വീരന്മാര് തുടങ്ങി നാർ; 
യോധരാശ്ചര്യമായ ക്കണ്ടാരവര്ക്കുള്ള പരാക്രമം. ക8 

വലുതായ ത്തീര്ന്നിതാ യുദ്ധം ദ്രാണപാണ്ഡവര് തങ്ങളില് 

ആമിഷത്തിന്നംബരത്തില് ശ്യേനങ്ങഠംക്കൊപ്പമേ നൃപ! 29 

എന്തൊക്കെ ദ്രോണര് കാന്തേയജയം കാംക്ഷിച്ചു ചെയ്തുവോ 
അതിന്നൊക്കെ പ്രതി ഹതിക്കതാതേ ചെയ്തിതര്ജ'ജുനന്. 30 

ദ്രോണന് പാര്ത്ഥനിലും മെച്ചം നേടാന് പററായ്കകാരണം 

പിന്നെയസ്്യം പ്രയോഗിച്ചിതസ്രരത്തിന്വഴി കണ്ടവന്. 31 

ഐന്ദ്രം പാശുപതം ത്വാഷ്ട്രം വധയവ്യം പിന്നെ വാരുണം 
ദ്രോണ നെയ്യവയൊഠക്കേയും ഹനിച്ഛിതു ധനഞ്ജയന്. 832 
അവന്െറയ സ്ര സ്രുത്താല് പാണ്ഡവന് സനിഹനിക്കവേ 
പിന്നെപ്പരരദി വ്യാസ്ത്രം ദ്രോണര് വിട്ടതു പാര്ത്ഥനില്. 59 

ഏതേസ്സ്രം പാര്ത്ഥജയത്തിന്നവന് വിട്ടയപ്പതോ, 

അതാതി ന്െറ വിഘാതത്തിന്നതാതെയുന്നിതര്ജ്ജൂനന്. 94 
വിധി പോലെയ്യ ദി വ്യാസ്ര്രമൊക്കപ്പോക്കുമ്പൊളായവന് 
ആര്ജ്ജവം കൊണ്ടര്ജ ജൂനനെ ദ്രോണൻ മാനിച്ചിതുള്ളിനാല്, 

താന് മേലെയാണി മന്നിങ്കലെന്നു ചിന്തിച്ചു ഭാരത! | 
സര്വ്വശസ്സ്രജ്ഞവരനാം ശിഷ്യനാലേ പരന്തപന്. 36 
മഹാത്മാക്കഠംക്കി ടയിലാപ്പാര്ത്ഥന് ചെന്നു തടുത്തതില് 

പ്രീതിയോട ചിരിച്ചേററു തടുത്തു പാര്ത്ഥനെഗ്ഗുരു. 7 

അപ്പോം മാനത്തു വളരെദ്ദേവഗന്ധര്വ്വരും പരം 
മഹര്ഷി സിദ്ധഗണവും കാണായ“വന്നിതു ചുററുമേ. 838 

അപ-സരോഗണവും തിങ്ങി യക്ഷരാക്ഷസമി ശ്രമായ” 
ആകാശമിളകിക്കാണായ' മേഘവ്യാകലമാം വിധം. 89 

അന്തര്ഹി തോക്തിഷയവിടെക്കേഠക്കായ” വന്നി തു വീണ്ടുമേ 
ദ്രോണസ്തൃതി യുമായ” മാന്യപാരത്ഥസ്തതിയയമായഹോ! 0 

ജ്വലിക്കുമസ്റ്രങ്ങളങ്ങുമിങ്ങുമെയ്ക് വിടുമ്പൊഴേ 

പറഞ്ഞാരവിടെക്കൂടിനില്ലും സിദ്ധമഹര്ഷി കഠം; 41 

* “ഈ യുദ്ധം മാനുഷവു മല്ലല്പല്പാസരരാക്ഷസം 

ദൈവഗാന്ധര്വ്വങ്ങളല്പാ ബ്ബാഹ“മമാണിതു നിശ്ചയം. കമ 

വിചിത്രമാശ്ചരൃമിതു കണ്ടിട്ടില്പില്ല കേഠംവിയ്യം 

പാര്ത്ഥന്നു മേലെയാചാര്യന് ദ്രോണനും മേലെയര്ജ'ജുനന്. 
ഇവര്ക്കുള്ളന്തരം കാണ്മാനാവില്ലാ മറെറാരുത്തനും 

രുദ്രന് താന്തന്നെ രണ്ടായി നിന്നിട്ടു പൊരുതീടുകില് 44 
അതിനോടുപമിച്ചീടാം വേറിട്ടപമ കിട്ടിടാ. 

ഒന്നായാചാര്യനില് ജ്ഞാനം ജഞാനയോഗങ്ങഴം പാര്ത്ഥനില് 
ന ത്യം 

൪: അന്ത ഹി തോക്തിട മറഞ്ഞു നിന്നു പറയുന്ന വാക്കു”. 



562 ദഭദ്രോണവധപര്വ്വം 

ഒന്നായാചര്യേനില്ശ്ശാര്യം ബലശദര്യങ്ങഠം പാര്ത്ഥനില്. 

ഈ മഹേഷ്വാസരെപ്പ്പോരില് പററില്ലന്യന് മുടിക്കുവാന് 46 

വാനോരൊക്കും ലോകമാിവരിച്ചിച്ചെങ്കില് മുടിക്കുദമ.'" 

ആ നരര്ഷഭരെപ്പാര്ത്തിട്ടേവം ചൊല്ലീ മഹീപതേ! ക? 
ഒളീവായ നിന്നു ഭൂതങ്ങഠം വെളി വായുമസംഖ്യമേ. 

ബ്രഹ'മാസ്രുത്തെ പ്രയോഗിച്ചു പിന്നെ ദ്രംണന് മഹാമതി 48 

പാര്ത്ഥന്നും മറവായ' നില്ലം ഭൂതങ്ങഠംക്കും ചുടംപടി , 

കാടും മാടും മരവുമൊത്തുഴിയൊക്ക വിറച്ചുപോയ് 9 

കൊട്ടങ്കാററും വീശി യേററം കലങ്ങീ കടലൊക്കയും. 

കുരുപാണ്ഡവസൈന്യങ്ങഠംക്കുണ്ടായീ പേടിയേററവും 60 

സര്വ്ൃവഭൂ ങ്ങഠം ക്കുമാര്യന് ബ്രഹ്മ സ്റ)തെ-യെടുത്തതില്. 

ആ മഹാസ്്രുഒത്തെയും പാര്ത്ഥന് കൂസല് വിട്ട തടുത്തുതേ ൭1 

ബ്രഹ”മാസ്ര്രംകൊണ്ടതന് ഭൂപ, ശമിച്ചു പി ന്നെയ്യെ ക്കയും. 

ഒരാഉവരില്വെച്ഛങ്ങ കേറാന് പററാതിരിക്കവേ ൭2 

പിന്നെസ്സുങ്കലയുദ്ധം കൊണ്ടാകലപ്പെട്ടിതാ രണംം 

പിന്നേയുമൊന്നുമറിയാതായിത്തീ ൪൬ആ ധരാപതേ! 53 

ദ്രോണപാണ്ഡവയുദ്ധത്തില്ബ്ബഹളപ്പോര് മുഴുക്കവേ. 

ആകാശമമ്പയകൊണണ്ട ട്രം കെണ്ടെന്നപടി മൂടവേ 

ആകാശചാരിയന്നേരം സഞ്ചരിപ്പീലൊരുത്തനും. 64 

190. സങ്കുലയുയദ്ധം 

ദുശ്ശൂസേനനെ തോല്പ്പിച്ചു” ധൃഷ്ടദ്യമ"നന് ദ്രോണരുടെ നേര്ക്കു പായുന്നു. 
നകലസഹ ദേവന്മാര് ധൃഷ്ടദ്യമ"നനെ സഹായിക്കാനെത്തുന്നു. ദുമര്യാധനനും 
സാത്ൃകിയയം തമ്മിലുള്ള സംവാദം, കര്ണ്ണനും ഭീമനും കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. അര്ജ്ജു 

നന് കരരവപ്പടയോടെതിരിടുന്നു, 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അവ്വണ്ണമാന കുതിരയാഠം തീരും പോര് മുഴത്തതില് 

ദുശ്ശൂധസനന് പൊരുതി നാന് ധൃഷ്ടദ്യമ“നനുമായ” നൃപ! 1 

ദ്രോനേന്െറ നേര്ക്കെത്തുമവന് ദുശ്ശാസനശരാര്ത്തനായ 

പൊറാഞ്ഞവമ്പെയ്കു നി൯ പുത്രവാഹനങ്ങളിലായവന്. ി 

ക്ഷണ ം കൊണ്ടിട്ടവനുടെ കൊടി സാരഥിയൊത്ത തേര് 

പാര്ഷതന്െറെറ ശരം ചിന്നിക്കാണാതായിതു മന്നവ! 3 

ദുശ്ശാസനന് നരപതേ, വന്പെഴം പാര്ഷരന്നുടെ 
മുന്പില് നില്ല്ാന് ശക്തനായീലമ്പ കൊണ്ടാര്ത്തനാകയാല്. 4 

അന്വെയ് ദുശ്ശാസനനെപ്പി൯തിരിപ്പിച്ചു പാര്ഷതന് 

പെരുത്തമ്പെയ്യടരിലാ ദ്രോണന്തന് നേര്ക്കു കേറിനാന്. 9 



സ്മംലയൃയദ്ധം ൭6൫3 

൨ഏററു കൈയേററു ഹാദ്ദികൃയന് കൃതവര്മ്മാവിടയ്റ്കൂടന് 
സോദരന്മാര് മൂവരുമങ്ങി വനെച്ചുററിയെത്തിനാര്. 6 
യമന്മാരവനെപ്പിന്പു രക്ഷിച്ചെത്തീ് നരര്ഷഭര് 
ദ്രോണന്െറ നേര്ക്കു കത്തുന്ന തീ പോലവനെതിര്ക്കവേ. 7് 

മഹാരഥന്മാരവരെല്ലറരും പോരാടിനാരുടന് 
മരണം മുന്പിലാക്കീട്ട സത്വവാന്മാരമര്ഷി തര്. 8 

ശുദ്ധന്മാര് ശുദ്ധസത്വന്മാര് ഭൂപതേം സ്വര്ഗ്ഗകാംക്ഷികഠം 
ആര്ൃയയ്യദ്ധം ചെത്തിതവര് തമ്മില് വെല്വാന് മുതിര്ന്നവര്. 9 

ശുഭദ്ധാഭി ജാതൃകര്മ്മാക്കഠം മതി മാന്മാര്കഠം മന്നവർ 
ധര്മ്മയുദ്ധംചെയ്തു മുഖ്ൃഗതി യെപ്പാര്ത്തു കണ്ടവര്. 40 

ഉണ്ടായതില്ല ധരമ്മിഷ്ഠമശസ്രം യുദ്ധമായതില് 
കര്ണ്ണാിയില്ലില്ല നാള്കം ലിപ്പമില്ലില്ല വസ്കികം. 11. 

സൂചിയില്ലില്പ കപിശമില്ലിഭാസ്ഥി ഗവാസ്ഥികം 
സംശ്ളിഷബാണമില്ലില പുതിയില്ലില്ല ജിഹ'മവും. 312 
കടജു ശുദ്ധ ങ്ങഠം ശ്ര്ര്രങ്ങളേന്തിനാരവരേവരും 

സുയുദ്ധത്താല് പരപദം നല്പ്പേരും കരുതുന്നവര്. 19 

ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തബ്ബ ഹളപ്പോരി വണ്ണുമേ 
നിന് നാലുയോധര്ക്കു മൂന്നു പാണ്ഡവന്മാരൊടാര്ന്നതില് 14 
ധൃഷ്ടദൃയമ“നന് നിന്െറ രഥിശ്രേഷ്യരേ യമര് മന്നവ! 
തടുത്തു കണ്ടു ശീ।ഘാസ്ത്രന് ദ്രോണന്തന്൯ നേര്ക്കു കേറിനാന്. 15 

തടുക്കപ്പെട്ട വീരന്മാരവരാ നരസിംഹരില് 
തങ്ങിപ്പേോംയ" നാല്വര് വാനങ്ങഠം പര്വ്വതങ്ങളിലാംവിധം. 
ഈ രണ്ടു രഥിമാരോട$ രഥിപ്രവരരാം യമര് 

൨൫ററു നിന്ന, ദ്രോണരുടെ നേര്ക്കുടന് ചെന്നു പാര്ഷതന്. 17 
ദ്രോണന്്റെറ നേര്ക്കു പാഞ്ചാല്യന് പോവതും യുദ്ധദര്മ്മദന് 
യമന്മാരവരേ നിര്ത്തിയതും കണ്ടെത്തിയന്തരേ 18 
ഭുത്യോധനന് ചോര കുടിച്ചീടമയ്പവെയ്ക മന്നവ! 
അവനെസ്സറാതൃകിയതിശീ ഘം ചെന്നേററു പിന്നെയും, 19 

അവര് തമ്മിലടുത്തെത്തീട്ടടനേ കുരുമാധവര് 

എന്യ്സേല്ലും നരശാര്ദ്ദൂലര് തങ്ങി നിന്നിതു തങ്ങളില്. ക 

ബാല്യവൃത്തങ്ങളൊക്കേയും പ്രീതിയോടോര്ത്തുകൊണ്ടവര് 
അന്യോന്യം നോക്കി നാരൊലപ്പം ചിരിച്ചുംകൊണ്ട വീണ്ടുമേ. 

പരം ദുര്യോധനന്തറപന് ശിനിപുത്രനൊടോതിനാന് 
പ്രിയസ്നേ ഹിതനോടേററം ഗര്ഹിച്ചും തന്െറ വൃത്തിയെ: 24 
"മോശം ക്രോധം സഖേ, മോശം ലോഭം മോഹമധര്ഷവും 
മോശം മോശം ക്ഷാതൂധര്മ്മം മോശമാരസമാം ബലം. 89 

ഏന്നോടുമ” ഞാന് നിരന്നാടുമെതിര്ച്ചൂ ശിനിപുംഗവ! 
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നീ പ്രഠണനെക്കാളെന്നിഷ്യന് നിന്നിഷ്ന് ഞാനുമാണെടോ. 24 

ബാല്ൃത്തില് നമ്മഠം ചെയ് തോരു കഥയോര്ക്കുന്നിതൊക്ക ഞാന് 

അതെ കു ജജീര് ണ്ണ യ് പേയ് പോരില് റമ്മഠക്കു സ 
ക്രോധലോഭങ്ങളോടൊത്ത യുദ്ധമിന്നെന്ത സാത്വത!” " തം. 

അവ്വണ്ണമോതും നൃപനോടോതീ സാത്വതനപ്പെഴേ 26 

ചിരിച്ചു തീക്ഷ“ണബാണങ്ങളയര്ത്തീട്ടസ്പവിത്തമന്: 

“ “ സഭയല്ലി തിതാചാര്ൃഗൃഹമല്പാ നൃപാത്മജ! 

രാജാവേ, നമ്മളൊന്നിച്ചന്നതിലല്ലോ കളിച്ചതും,” ” മ? 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

ബാല്യത്തില് നമ്മുടെ കളിയെങ്ങവാന് ശിനിപുംഗവ! 

വാണ്ടുമ ഠുദ്ധമെങ്ങമ്പോ കാലമേ ദുരതിക്രമം. 2൭൫ 

നമുക്കു ധനമെന്തിന്നു കൊള്ളാമീ ദ്ധനതൃഷ്ണയാല് 

അതിലല്ലോ നമ്മളൊക്ക ലോഭം കൊണ്ടേറെറതിര്പ്പതും. 29 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നോതുമാ മന്നവനോടോതീ സാത്വതപുംഗവന്: 
* * ഇമ്മട്ടെന്നും ക്ഷാത്രപൃത്തം ഗുരുക്കളൊടുമലേല്ലമേ. 36 

അങ്ങയ്ക്കു ഞാനിഷ്ടനെങ്കില് ൬പ, കൊല്കെന്നെ റൈ കൊലാ. 

നീ മുലം പുണ്യലോകങ്ങളെത്തുവേന് ഭരതര്ഷഭ । 31 

നിന് ശക്തിയയം ബലവുമി ടെന്നി ല്ക്കാണിക്ക വെക്കമേ 

കാണമാനിച്ചുിപ്പീല ഞാനാ മിത്രവ്യസനമുല്ക്കടം."” 92 

എന്നേവം വ്യക്തമാംവണ്ണം വിളില്ലോതീട്ട സാതൃകി 

അവ്ൃഗ്രനായുടന് ചെന്നു നിരപേക്ഷം ധരാപതേ! 33 

അവന് വരുന്നതായ “ക്കണ്ടിട്ടെതിരേററിതു നിന്മകന് 

ശരം രൂകീ നരപതേ, നിന് പുത്രന് ശി നിപുത്രനില്. ൫, 

കുരുപാണ്ഡവസി ംഹന്മാര്ക്കുണ്ടായ പിന്നെയാഹവം 

ഗജസി ംഹങഞ്ങഠക്കു തുല്യം തമ്മില്ക്കോപിച്ചു ഘോരമായ. 
പിന്നെ നന്നായ് വലിച്ചെയ്യ കൂര്ത്തുമൂര്ത്ത ശരങ്ങളാല് 

ദുരേ്യോധനനെതിര്ത്തെയ രൂ ഗര്വ്വേറം സാത്വതേന്ദ്രനെ. 96 

അവനേയയമെതിര്ത്തെയ്തിതുടന് കൂരമ്പ സാതൃകി 

അന്പതും താനിരുപതും പിന്നെപ്പത്തും രണാങ്കണേ. 37 

പോരില്സ്സ്ാതൃകിയെബഭൂപ, ചിരിച്ചും കൊണ്ട നിന്മകന് 

ചെവിയോളം വലിച്ചെയ'രൂ മുപ്പതുഗ്രശരങ്ങളാല് 38 

ക്ഷുരപ്രം കൊണ്ടി വനുടെ വില്ല രണ്ടായ് നുറുക്കിനാന്. 

ലഘുഹസനുനുറപ്പേറും വിലൂ വേറിട്ടെടുത്തുടന് 39 

നിന് പുത്രനില് ശരനിര വിട്ടു സാതൃകിവിരനും. 

കൊല്ലുവാനെയ്യൊരു ശരനിര വന്നെത്തിടുമ്പൊഴേ 40 

അറുത്താന് പലപാടുര്വ്വീപതേ, കണ്ടാര്ത്തു കാണികഠം, 



സയംലയുദ്ധം 

പീഡിപ്പിച്ചു സാതൃകിയെയെഴവതും മൂന്നുമൂക്കൊടും 
ചെവി മുട്ടിച്ചെയ്യ തേച്ച ഹേമപുംഖശരങ്ങളാല്. 
അവനമ്പ തൊടുക്കുമ്പോളമ്പൊടൊത്തൊരു വില്പിനെ 
മുറിച്ചു സാതൃകിയയടന് ശരം വര്ഷിച്ചു വീണ്ടുമേ. 
ഏററമെയ ത്തേററവനുഴന്നന്യത്തേരി ന്െറ നേര്ക്കു പോയ 
ദാശാ൪ഹശരമേററാര്ത്തിപ്പെട്ട ദുര്യോധനന് നൃപ! 
സമാശ്വസിച്ചു നിന് പുത്രനേററൂ സാത്ൃയകിയോടുടന് 
യൃയൃയധാനനന്ൊ തേര് നോക്കിശ്ശൂരജാലത്ങഠം തുകുവോന്. 
ദുര്യോധനന്്റെറ തേര് നോക്കിയവ്വണ്ണം ശിനിപുത്രനും 

ഏററമയവ്പെയ്ക നൃപതേ, പിന്നെബ്ബഹളമായിതേ. 
അവിടെച്ചുററുമെയ്കണം വമന്നററു ചുററും ശരങ്ങളാല് 
വന് ശുഷ്കാടവവയില്ത്തീയി നട്ടയര്ന്നൂ മഹാരവം. 
അവരെമ്മമ്പകൊണ്ടെങ്ങും മൂടപ്പെട്ടിതു പാരിടം 

അഗമ്ൃയമായീ കൂരനുകൊണ്ടിട്ടാകാശദേശവും. 
രഥീന്ദ്രനാം മാധവനെ കെച്ചുമായ”ത്തത്ര കണ്ടതില് 

൭63 

41 

2 

4൫ 

44 

45 

46 

47 

48 
കര്ണ്ണന് ചെന്നാനുട൯ നിന്െറ പുത്രനെക്കാത്തുകൊള്ളവാന്. 
പൊറ്ുത്തതില്ലായ വനെബ "ഭീമസേനന് മഹാബലന് 
പെരുത്തമ്പെയ്ക്കു കര്ണ്ണൂമ൯ന്റ നേരിട്ടാഞ്ഞെത്ത!നാനവന്. 
അവന്െറ കൂരമ്പു കര്ണ്ണന് നശിപ്പിച്ചു ചിരി ചുതാന് 

വില്ലൂമമ്പകളം കണ്ടിച്ചെയ” തൂ സൂതനെയമ്പുക ൭൦. 

ഭീമസേനന് ക്രോധമാണ്ടു ഗദ കൈക്കൊണ്ടു പാണ്ഡവന് 

ശത്രുവിന് കൊടിയും വില്ലും മര്ദ്ദിച്ചു സൂതനേയ്യമേ. 

കര്ണ്ണന്റെറ വന് തേരുരുളം തച്ചുടച്ചു രഹാബലന് 
ചമ്രം തകര്ന്ന തേരാണ്ടോന് കുലുങ്ങീലദ്രി പോലവന് , 
ഒററച്ചക്രമെഴും തേരു ചി രമമന്തീ ഹയങ്ങളം 

ഏകചക്രം സൂരൃരഥം സചഘാശ്വങ്ങഠം കണക്കിനെ. 
അമര്ഷമുഠംക്കൊണ്ടു കര്ണ്ണന് പൊരുതീ ഭിമസേനനായ 

പലമട്ടിഷജാലത്താല് നാനാശസ്ധ്രങ്ങളാലുമേ. 

ഭീമസേനന് ചൊടിച്ചേറു പൊരുതീ സൂതപുത്രനായ' 

ബഹളസ്ഥിതിയായപ്പോഠം ചൊല്ലീ ധര്മ്മജമന്നവന് 
പാഞ്ചാലത്തേരാളി കളോടാ മത്സൃശ്രേഷ്യരോടുമേ: 

* * നമ്മഠംക്കു തലയായ പ്രാണനായുയമൂക്കിയലും ഭടര് 
പുരുഷര്ഷഭര് ചെന്നേററു പൊരു ധാര്ത്തരാഷ'ട്രരില്, 

മൂഡരായ് നില്പതെന്തേവമേവരും ബുൃദ്ധികെട്ടഹോ! 
എന് തേരാളികഠം പോരാട്ടം ദിക്കിലേക്കു കടക്കുവിന്. 
ക്ഷത്രധര്മ്മം മുന്പി ലാക്കീട്ടപ്പല്കൂടാതെയേവരും 
ജയിച്ചാലും ലരില്പാലുരിഷടസല്ഗ്ലതി നേടുടമേ. 
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ജയിച്ചാല് ദക്ഷിണ പെരുത്തുള്ള യജ്ഞങ്ങാഠം ചെയ്യുവിന് 
മരിച്ചാലോ വാനവരായ്പ്പുണ്യലോകങ്ങഠം പുകുവിന്!"" 69 
മന്നന് പ്രേരിപ്പിച്ച വീരര് പൊരുതാനായ* മഹാരഥര് 
ക്ഷത്രധര്മ്മം മുന്പി ലാക്കിച്ചെന്നു ദ്രോണന്െറ നേര്ക്കുടന്, 61 

പാഞ്ചാലരൊരുഭാഗത്തമ്വെയ് തു ദ്രോണരെയേററവും 
ഒരു ഭാഗത്തു ഭീമാദിവീരന്മാര് ചെന്നു കൂടിനാര്. 7; 
നേരേ നിനൂ രഥി ശ്രേഷ്ഠന് പാണ്ഡവന്മാരില് മൂനനുപേര് 
യമന്മാര് ഭീമനും കൂക്കിവിളിച്ചിത കിരീടിയെ. 63 

" “വരൂ പാര്ത്ഥ, ദ്രോണരില്നിന്നുടന് മാററു കുരുക്കളെ 
രക്ഷയില്പാതുള്ളിവനെപ്പാഞ്ചാലന്മാര് വധിക്കുമേ."' 64 

കാരവന്മാരോടുടനേപാഞ്ഞെതിര്ത്തു ധനഞ്ജയന് 

ധൃഷ്ടദ്യമ”നാദി പാഞ്ചാലന്മാരോടാ ദ്രോണര് താനുമേ 
അഞ്ചാംദിവസമൂക്കോടു മദ്ദിച്ചു വിരര് ഭാരത! 65 

191. യുധിഷഠിരാസത്യവാക്യം 
ുദ്ധത്തില് ദ്രോണന് നിരവധി പാഞ്ചാലന്മരെ കൊലല്ലുന്നും കളവു പഠ 

ഞ്ഞിട്ടായാലും വില്ല തഴെ വെയപിച്ചാലേ ദ്രോണനെ കൊല്ലാന് സാധിക്കൂ 
എന്നു” കൃഷ്ണന് ധര്മ്മപുത്രരോടു പറയുന്നു. ദ്രോണരുടെ അദ്ൂഷ്ടപൂര്വ്വമായ പരാ 

മം കണ്ടു് ദേവര്ഷി മാര് ബ്രാഹ്മ ണോച്ചി തമാല്ലാത്ത ഈ കടും കൊലയീല്നിന്നു 
വിരമിക്കാന് ഉപദേശിക്കുന്നു. അശ്വത്ഥാമാഖ്യമായ മാളവേന്ത്രനന്െറ ഒരമന 

യെ കൊന്നു” “ അശ്വത്ഥാമാവു വധിക്കപ്പെട്ട" എന്ത” ധര്മ്മപുത്രര് വിളിച്ചുപഠ 
ഞ്ഞതു കേട്ടു” ദ്രോണര് ജീവിത നിരാശനാകുന്നു . 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെ ദ്രോണന് ചെയ്തിതേററം പാഞ്ചാലജനഹിംസനം 
ചൊടിച്ചിന്ദ്രന് പണ്ട ദൈതൃദ്ധവംസനം ചെയ്തവണ്ണമേ. ! 

ദ്രോണാസ്രരം കൊണ്ടു കൊല്ലപ്പപെട്ടീടും മഠറേറാര്കഠം മന്നവ! 
കൂസീലാ ദ്രോണനെപ്പ്പോരില് സ.്പമേറും മഹാരര്്ഥര്. ക് 

പൊരുതുന്നോരു പഞ്ചാലസ്യഞ്ജയന്മാര് മഹീപതേ 
ദ്രോണ നേര്ക്കു താന് ചെന പോരടിക്കം മഹാരഥര്. ട് 
ചുററും ചെന്നേററു മൂടന്ന പാഞ്ചാലര്ക്കളവായിതേ 

ശരരശക്തികളാല്ക്കൊല്പപ്പെടുമ്പോഠംബ്മൈരവാരവം2. ക് 
ആ മഹാത്മാവു പാഞ്ചാലന്മാരെപ്പോരില് മുടിക്കവേ 

ദ്രോണാസ്രുമുയരുന്നേരദ്മററം പേടിച്ചു പാണ്ഡവര്. ൪ 
നരാശ്വയോധവക്കു പോരില് ക്ഷയം പെരുതു കാണ്കുയാല് 
ജയം കൊതിച്ചിടാ മായി തപ്പോരംപ്പാണ്ഡവര് മന്നവ! € 

1  കൂക്കിവിളിക്ക ടഉറ ക്കെവു ളിക്കുക, 2 ഭൈരവാരവ്വം - ഭയങ്കരമായ 
ശബ്ദം. 
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* “മുടിക്കുമോ നമ്മെയൊക്ക ദ്രോണനത്യസ്റവിത്തമന് 

വേനല്ലണക്കക്കാടാളമെരിതീയു കണക്കിനെ? ് 

നേരേ നോക്കാനുമരുതിങ്ങിവനെപ്പേംരിലാര്ക്കുമേ 
പൊരുതില്പിവനോടേതും ധര്മ്മവിത്താകമര്ജ'ജുനന്൯. ' 8 

ദ്രോണബാണാര്ത്തരാം കുന്തീ പുത്രര് പേടിച്ചു കണ്ടുടന് 

നന്മയ്ക്കു നോക്കും മതി മാന് പാര്ത്ഥനോടോതി കേശവന്: 9 

ൽ * ഇവനെപ്പോരില് വെന്നീടാന് പററുപോനല്ലപൊരിക്കലും 

വില്ലാളി വില്ലേന്തിനിള്ലെദേവേ.ന്ദ്രാദി സുരര്ക്കുമേ. 10 

ശരം വെച്ചാല്സംഗരത്തില്ക്കൊല്വാന് മര്ത്ത്യര്ക്കു പററുമേ 
ധര്മ്മം വിട്ടും പാണ്ഡവരേ, കൈക്കൊഠംവിന് ജയകാശലം, 
നമ്മെയെല്ലാം രക മരഥനടരി ല്ക്കൊന്നിടാപ്പടി 

അശ്വത്ഥാമാവു ചത്തീടിലിവന് പെരുതിടാ ദൂഡം. 12 

അവന് പോരില്ച്ചത്തു വെന്നു പൊളി ചൊൽക :വനോടൊ 
സമ്മതിച്ചീലതു നൃപ, കുന്തീപുത്ര൯ ധനഞ്ജയന്. [രാഠം, "' 
മറെറല്പാരും സമ്മതിച്ചു. പണിപ്പെട്ടു യുധിഷ്യരന്. 

പരം മഹാളഭജന് ഭീമന് സ്വസൈനൃത്തി ലൊരാനയെ 34 

ഗദയാല് കൊന്നിതശ്വത്ഥാമാവെന്നൊന്നിനെ മന്നവ! 
മാളവേന്ദ്രേന്ദ്രവര്മ്മനെറ ശത്രുഘാതിഗജത്തി നെ. 15 

ഭീമന് നാണത്തൊടടം പോരില് ദ്രോണപാരശ്വമണഞ്ഞുടന് 

അശ്വത്ഥാമാവു ചത്തെന്നു ശബദമുച്ചം മുഴക്കിനാന്. 106 

അശ്വത്ഥാമാവെന്നു പേര് കേട്ടായനെക്കൊന്നിരിപ്പു താന് 
അതുഠാകക്കാണ്ടും കൊണ്ടു ഭീമനപ്പേഠഠം പെളി പറഞ്ഞതാംം. 17 

ട്രോണനത്യപ്രിയം ഭീമന് ചൊന്നൊരാ വാക്കു കേട്ടുടന് 
സ്രസ്ധാംഗി നായര് വെള്ളത്തില് മണരക്കൂട്ടം കണക്കിംന. 19 

അതു ഭോഷകെന്നു ശങ്കിച്ചു പുത്രവിര്യമറി ഞ്ഞവര 
അവന് ചത്തെന്നു കേട്ടിട്ടം ധൈര്യം വിട്ടിളകീലഹോ! 12 
സുബോധം പുണ്ടൊരാ ദ്രോണനാശ്വസിച്ചു ക്ഷണത്തിനാല് 

ശത്രുക്കഠംക്കവിഷഹ്യന്താന് പുത്രനെന്നോര്ത്തു കണ്ടവന് 20 

തന് മുതൃവാം പാര്ഷതനെക്കൊല്ലുവാനേറെറതിര്ത്തവന് 

കങ്കംച്ചിറകെഴും തീ ക്ഷ"ണശരജാലങ്ങഠം തൂുകിനാന്. ക. 

പാഞ്ചാലന്മാരിരുപതിനായിരം ഭഥികര്ഷഭര്£ 

അമ്മട്ടെതി ര്ത്തേററവനെച്ചുററുമവ്പെയ്കു മൂടി നാര. ക്ക 

അവരയ്വെയ്കു മുടീടും ദ്രോണനെക്കാണ്മതില്ല നാം 
വര്ഷക്കാലം കാറു മൂടുമര്ക്കനെപ്പോലെ മന്നവ! 23 

പാഞ്ചാലരുടെ ബാണാബമൊക്കപ്പോക്കി മഹാഥ൯ 

3 സ്രസ്മാംഗന്-- ദേഹം തളര്ന്നവന്. 2 രഥികര്ഷഭര് ംവില്ലാളിവീര 

ന്മാര് (രഥിക -(-ജൂഷഭര്). 



൭69 ദ്രോണവധപരവ്വം 

ബ്രഹ് മാസ്ര്രത്തെത്താനെടുത്തു പിന്നെ ദ്രോണന് പരന്തപന്. 
ആശ ”ശൂരപാഞ്ചാലരുടെ വധത്തിന്നതൃയമര്ഷിതന് 
ശോഭിച്ചിതപ്പെഠഴാ ദ്രോണൻ പുകയററഗ്നി പോലവേ. 26 

അവ്വണ്ണം ക്രുദ്ധനായ വീണ്ടം ഭാരദവാജന് പ്രതാപവാൻ 
പരം ശോഭിച്ചിതാ ദ്രോണൻ സോമകരഘം മുടിപ്പവന്. 26 
പാഞ്ചാലരുടെ ശീര്ഷങ്ങഠം വീഴ'ത്തി വന്പോരി ലായവന്. 
പൊന്കോപ്പണിഞ്ഞു പരിഘങ്ങഠംക്കൊക്കുന്ന ഭൂജങ്ങളും. 27 

ഭാരദ്വാജന് പോര്ക്കളത്തില്ക്കൊല്ലുമാ നരനായകര് 
കാറേററെറാടിഞ്ഞ വൃക്ഷങ്ങഠം പോലെ ചിന്നീ ധരിത്രിയില്,. 
വീഴുമാനകളശ്വങ്ങളിവയെക്കൊണ്ട ഭാരത! 
മാംസച്ചോരച്ചേര് കലര്ന്നു ദുര്ഗ്ഗഥായ “ത്തീര്ന്നു പോര്ക്കുളം. 29 

കൊന്നു വിംശതി സാഹസ്രം! പാഞ്ചാലരഥിവീരരെ 
പോരില്നിന്നീടിനാന് ദ്രോണന് പുകയ ററഗ്നി പോലവേ. 30 
അച്പണ്ണം ക്രുദ്ധനായ വീണ്ടം ഭാരദ്വജേന് പ്രതാപവാൻ 

ഭപ്പത്താല് വസുദാനാന്റ തല കൊയ്കതീടിനാനുടന്. 8 
ആറായിരം സ്യൃഞ്ജ യഖരെയഞ്ഞൂര് മത്സ്യൃരെയും പരം 

ഗജായയതത്തെയും കൊന്നാന്൯ പിന്നെയശ്വായുതത്തെയും. ടക 
ക്ഷത്രിയക്ഷപചണഭത്തിന്നായ് ദ്രോണന് നില്ലതു കണ്ടുടന് 
ഉടന്വന്നെത്ത നാരഗ്നി മുന്പിട്ടുള്ള മഹര്ഷികഠം. 33 

വിശ്വാമിത്രന് ഭരദ്വാജന് ഗൌതമന് ജമദഗ്നിയും 
കാശ്യപാത്രിവസിഷ്യന്ാര് ബ്രഹ്മലോകം നയിക്കുവാന് 94 

സികതന്മാര് പ്രശ്നിഗര്ഗ്ഗര് ബാലഖില്യര് മരീചിപര് 
ഭൂഗക്കളാംഗിരസരും സൂക്ഷ “മര് മററു മഹര്ഷികഠം. 96 

പോരില് മിന്നും ദ്രോണരോട ചൊല്പിനാരവരേവരും; 
* * അധര്മ്മത്താല്ച്ചെയ്ക് യൃദ്ധം: നിന൯മൃതൃവിനു കാലമായ. 36 

ഞങ്ങളെക്കണ്ടു യൃദ്ധത്ത ല് ദ്രോണ, വെച്ചാലുമായുധം 
ഇതിലും ക്രൂരമാം കര്മ്മ മിനിച്ചെയ്യാതി രിക്കണം. ൭7 

വേദവേദാംഗവാിത്ത :യിസ്സറത്യധര്മ്മസ്ഥനായഹോ! 
വിശേഷിച്ചും ബ്രാഹ്മണനാമങ്ങമ്ത്ൊക്കില്ലിതൊട്ടമേ. 98 

ആയുധം വെച്ചസ്പമോഹം നില്ല നിതൃവഴിക്കു നീ 
മര്ത്ത്ൃയലോകത്തില് വാഴേണ്ടും കാലം തീര് നിനക്കെടോ. 

ബ്രഹമാസ്രരംകൊണ്ട നീ ചുട്ടിതന്യ്തുജ്ഞമനുഷ്യരരെ 
ഈവിധം നീ ചെയ്തീടന്ന കര്മ്മം നന്നല്ല ഭൂസുര! കറ 
ആഴഷ്യധം വെയ്തു നീ പോരില് ദ്രോണ, ചെയ്യൊല്ല താമസം 

പാപിഷ്ട മരമാം കര്മ്മമിനിച്ചെയ്യായ്ക നീ ദ്വിജ!” ' ട്. 

1 വിംശതിസാഹസ്രം - ഇരുപതിനായിരം. 2 ക്ഷത്രിയക്ഷപണം ക്ഷ 

ത്രിീയ നാശനം. 



തി 
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അവര് പചൊല്പിയൊരാ വാക്കും ഭീമവാക്കും ശ്രവിച്ചുടന് 
ധുഷടദ്യുമനനെയും കണ്ട മടുത്തു പോരിലായവന്. [ 

വൃഥ പുണ്ടെരിയുമ്മാറായക്കരന്തേയന് ധര്മ്മഭൂവൊടായ് 
ചോദിച്ചു തന്നുടെ മകനിരിപ്പുണ്ടോ മരിച്ചിതേ? 49 
ദ്രോണന്നുറപ്പനൃതമാപ്പാര്ത്ഥ൯ ചൊല്പിലയെന്നുതാ൯ 

ത്രൈലോകൈൃശ്വര്യമൊന്നിച്ചു കിട്ടിയാലുമൊരിക്കലും. 44 

അതേ! ചോദിച്ചതവനോടന്യനോടെന്നിയേ ദ്വിജന് 

ബാല്യം തൊട്ടാപ്പാണ്ഡവനില് സത്യാശയവനുണ്ടഹോ! 46 

അപ്പ്പോഠം നിഷ”പാണ്ഡവം പാര്ത്തട്ടെന്നാക്കും യോധപുംഗവന് 

ദ്രോണനെന്നായ”ക്കണ്ട മഹാരാജനോടരോതി കേശവന്: 46 

* “ ചൊടിച്ചര്ദ്ധദിനം ദ്രോണന് പൊരുതീടന്നതാകിലോ 
സത്യം ഞാന് പറയാം നീന്്്റ സൈന്യമൊക്ക മുടിഞ്ഞുപോം 
ദ്രോണാല്ക്കാക്കൂു ഞങ്ങളേ നീ, ഭോഷകു സത്ൃത്തിലും ഗുണം 

ജീവന്നുവേണ്ടിയനൃതം ചൊന്നോനനൃതമേററിടാ. 48 
പെണ്ണ:ല് പയയില് വിവാഹത്തില് ചോറിന്കാര്യത്തിലങ്ങനേ 
വിപ്രരക്ഷയിലും ഭോഷകു ചൊന്നാലില്ലൊരു പാതകം." 79 
അവരേവം ചൊല്ലിനിള്ളെപ്പറഞ്ഞു ഭീമനിങ്ങനെ: 

*  മഹാത്മാവിന് വധോപായമേവം കോം നീ മഹീപതേ! 80 

മാളവേണ്രേന്ദ്രവര്മ്മന്െറ നിന് സൈന്യം കേറുവോനുടെ 
അശ്വത്ഥാമാവെന്ന ശക്രഗജക്രൂരഗജത്തിനെ 51 
കൊന്നിരിപ്പൂു വിക്രമത്താലതോ ദ്രോണനൊടോതി ഞാന് 
അശ്വത്ഥാമാവു ചത്തു ഹേ, ബ്രഹ “മന്, പോര് നിര്ത്തുകെന്നുമേ. 

ശ്രദ്ധവെച്ചീ ലവന് ആനമെന് വാക്കില് പുരുഷർഷഭ! 
ജയം നോക്കുന്ന ഗോവിന്ദവാക്കു മാനിച്ചുകൊഠംക നീ. 33 
ദ്രോണനോടോതുക കൃപീസുതന് ചരത്തെന്നു മന്നവ! 
നീ ചൊന്നാല് നൃപതേ, ചെററും പൊരുതീല്ലീ ദധിജര്ഷഭന്. 

സത്ൃപാകെന്നെ മുപ്പാരില് പുകഴന്നോന് നീ ജനാധിപ!" 
അവന്െറയാ വാക്കു കേട്ട കൃഷ്ണപ്രേരണയാര്ന്നവ൯ 55 
വരാനുള്ള തിനാല്ബ'ഭൂപ, പറവാനായൊരുങ്ങിനാന് 
അതത്ഥ്യമഭയമാണ്ടുള്ളോന് ജയം നോക്കും യുധിഫ്യിര൯ 56 

അശ്വത്ഥാമാവു ചത്തെന്നാന് മെല്ലെക്കുഞ്ങരമെന്നുമേ. 

അവറെറ തേര് മന്നില്നിന്നു മുന്നം നാല്വിരല് പൊന്തിയാം 

അവനേവം ചൊന്നമുതല് നിലംതൊട്ടിത വാജികഠം 

യധിഫ്യിരങ്കല്നി ന്നച്ചപൊല് കേട്ടാ ദ്രോണന് മഹാരഥന് 94 

പുത്രവ്യസനസന്തപ്ൃന് ജീവിതത്തില് നിരാശനായ. 

മഹാന്മാരാം പാണ്ഡവര്ക്കു താ൯ കുററം ചെയ്തിതെന്നുമേ 9 

രി 

4 അതേ. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണു”. 2 അതത്ഥൃയം -- അസത്യം. 
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3ഷി വാക്യം കൊണ്ടറിഞ്ഞും പുത്രന് ചത്തെന്നു കേട്ടുമേ 

ബുദ്ധി കെട്ടുദ്വേഗമാണ്ടും ധൃഷ്ടദയമ“നനെ നോക്കിയും 

മുന്തട്ടു പൊരുതാന് ശക്തനായീലവനരിന്ദമന്. 60 

192. ദ്രോണധൃൂഷ“ടദ്യമ്നയയദ്ധം 

പുതൃരശോകാര്ത്തനായ ദ്രോണരോടു ധ്ൃഷ്ടദ്യര“നന് എതിരിടുന്നു. അമ്പു 
കളേററു ക്രുദ്ധനായ ആചാര്യന് വീണ്ടം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. സാത്യകി ധൃഷ്ടദു 
മ൦നനന്െറ സഹായത്തി നെത്തുന്നു. സാത്യകിയുടെ പരാക്രമം. അര്ജ്ജുന 
ന്െറ പ്രശംസ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ശോകം കൊണ്ടുഠംകെട്ടുഴന്നോരവനെപ്പ്യാര്ത്തു കണ്ടുടന് 
പാഞ്ചവാലനന്ദനന് ധൃഷ്ടദ്യമ* നന് പാഞ്ഞുകരേറി നാന്. 3. 

മഹാമഖത്തികങ്കലിഷ്ടിചെയ്യാ ദ്ൂരപദമന്നവന് 
ദ്രോണനാശത്തിനായാത്തീയില്നിന്നു വീണ്ടവനാണവന്. 2 
അവനോ ജൈത്രമായ ഗ്ഘോരം ജലദദ്ധവനി'കാര്മ്മുകം 
ദൂഡജ്യം ദിവ്യമജരം പാമ്പൊത്തമ്പുമെടുത്തുടന് 
ആ വില്ലിങ്കല്ത്തൊടുത്താനങ്ങുരഗക്രൂരമാം ശരം 
പാഞ്ചാല്യന് ദ്രോണനെക്കൊല്പാന് ജ്വാലോഗ്രാനലഃസന്നി 
വളഞ്ഞ വില്ഞാണിടയിലാശ്ശരം വിലസീ പരം [ടം. 
പരി വേഷക്കാറിടയില് മിന്നുമര്ക്കന് കണക്കിനെ. 5 
പാര്ഷതന് കൈക്കൊണ്ടു പാരം ജ്വലിച്ചാ വില്ല കണ്ടുടന് 

അനന്തകാലം വന്നടുത്തിതെന്നോര്ത്തു പടയാളികയം. 
രതാടുത്തോരാസ്സ്ായകത്തെബ”ഭാരദ്വാജന് പ്രതാപവാന് 

കണ്ടോര്ത്തു വന്നു ദേഹത്തിന് കാലപര്യയമെന്നുമേ. 
ഉടന് പ്രയത്തിച്ചിതതു തടുക്കുന്നതി നായ് ഗുരു 
ആ മഹാത്മാവിന്നു തോന്നുന്നില്ലസ്രുങ്ങളിളാപതേ! 8 
അവന്നു രാവും പകലുമെയ്കണുകൊണ്ടൊരു രാത്രിയയം 

മുന്നി ലൊന്നായന്നു പകലൊടുങ്ങിപ്പോയി തമ്പകം. 9 
ശരക്ഷയവുമഠപ്പെട്ടു പുതൃശോകാര്ത്തനാമവന് 

പലമട്ടള്ള ദിവ്യാസ്റ്രമൊന്നുമേ തെളിയായ് കയാല്. 20 
ശ്രസ്ര്രങ്ങഠം വെടിയാനുന്നീ വിപ്രവാക്യപ്രചോദിതന് 
തേജസ്സു പൂര്ണ്ണമായ” മുന്നേപ്പോലെ പോരാടിടാതെയായ്. ി 
ദിവ്യരാംഗിരസം വില്ല പിന്നെ വേറിട്ടെടുത്തവന് 
പാഞ്ചാല്യനോട$ പൊരുതീ ബ്രഹ“മദണ്ഡോഗ്രമാര്ഗ്ഗണന്* 32 

3 ജലദദ്ധ്വനി . മേഘഗര്ജ്ജനം പോലെ മുഴങ്ങുന്ന. 2 ജ്വാലോഗ്രാന 

ലന്... കത്തിക്കാളന്ന ലവാലകൊണ്ടു” ഉഗ്രമായ തീ. 3 അന്തകാലം ടം പ്രളയകര 

ലം. 4 ബ്രഹ്മദണ്ഡോഗ്രമാര്ഗ്ഗണന്.ബ്രഹ്മദണ്ഡം പോലെ ഭയങ്കരമായ അമ്പു 

കളള്ളവന്. 
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പെരുത്ത ശരവ ര്ഷത്താല് മൂടിനാനവനെ ദ്രതം 

അമരഷിയാം പാര്ഷതനെയുടച്ചിതു ചൊടിച്ചവ൯. 19 

അവന്െറയമ്പുകഠം ശരം തൂകി നൂറാക്കിനാന് ഗുരു 

വില്ലും കൊടിയുമമ്പെയ്ക്ക വീഴതത്തീ സാരഥിയേയുമേ. 14 

ധദുഷൃദൃയമനന് ചിരിച്ചിട്ട വേറേ വില്ലെൊന്നെടുത്തുട൯ 
സ്തനാന്തരത്തിലവനെക്കൂരമ്പാരഞ്ഞെയ്ക്കി തപ്പൊഴേ. 16 

ഏററമെയത്തേററു വില്പാളി പോരില് സംഭ്രമമാര്ന്നവന് 
തീക്ഷ“ണഭല്പം കൊണ്ടവന്െറ വില്ല വീണ്ടം നുറുക്കിനാന്. 16 

അവന്െറ വിലസുന്നമ്പം വില്കളം ധരണീപതേ! 
എല്പാം മുറിച്ചു ദുരദ്ധര്ഷന് വാളം ഗദയുമെന്നിയേ. 17 

ചൊടിച്ചെതിര്ത്തിട$ം ധൃഷൃദ്യമ”നനെച്ചെൊടി യാണ്ടവന് 

പ്രാണന് പോക്കുന്നൊന്പതു കൂരമ്പെയ്കിതു പരന്തപ! 18 
അവന്െറ തേര് വാജി കളെദ്ധുഷ്ടദ്യമനന് പ്രതാപവാന് 
കലര്ത്തീ തന് വാജികളാല് ബ്രഹ് മാസ്ധ്രത്തെയെടുത്തവന്. 19 
കലര്ന്നു പാരം ശോഭിച്ചു വായയവേഗങ്ങളായവ 
പാരാവതംശ്വങ്ങഠം ശോണാശ്വങ്ങളായ ബബ ഭരതര്ഷഭ! 20 

മിന്നല് ചേര്ന്നു വിളങ്ങുന്ന മഴക്കാര്കഠം കണക്കിനെ 
ശോഭിച്ചിതു മഹാരാജ, പോര്ക്കളത്തില്ക്കലര്ന്നവ! 1 

ഈഷാബന്ധ: ചക്രബന്ധം രഥബന്ധവുമങ്ങനെ 
പാര്ഷതന്്റെറ നശിപ്പിച്ചു മഹാത്മാവാകുമാ ദവിജന്. ക്ക 
വി ല്പററു തേര് പോയശ്വങ്ങഠം ചത്തു സാരഥി വീണവന് 

മഹാപത്തില്പ്പെട്ട വീരന് ഗദ കൈക്കൊണ്ടിതപ്പൊഴേ. 238 

ഇജവന് വിട്ടോരതും തീക്ഷ“ണശരം രൂകി മഹാരഥന് 
ക്രുദ്ധനമ്പകളാല്പ്പോക്കീ ദ്രോണന് സത്ൃയപരാക്രമന്. 24 

ദ്രോണനമ്പെയ്തതു നശിപ്പിച്ചു കണ്ടാ നരര്ഷഭന് 
തെളിഞ്ഞു വാളം കൈക്കൊണ്ട മിന്നുന്ന ശതചന്ദ്രവും. 25 

നിശ്ശൂജംം കരുതിക്കൊണ്ടാനാനിലഴഷ്കുങ്ങ പാര്ഷതന് 

കാലോചിതം മഹാത്മാവാമാചാര്യനുടെ നിഗ്രഹം. 6 
ഉടന് അന് റനര്ക്കടുത്തോനെത്തന് തേരിന്െറ രഥേഷയാല് 

അടുതേത്ററു വാഠം വിളങ്ങും ശതചന്ദ്രവുമായവന്. ക? 

മോഹാല് ദുഷ് കരമിച്ചിച്ച ധൃഷ്ദ്യമ്നന് മഹഠരഥന് 
ഭാഭദവാജവ്തന്െറ മാറ കീറവാ൯ നോക്കിയാഹവേ. 28 

നുക്ഷധ്യത്തിലും നിന നകക്കെട്ടിലുമായവന് 

ശോണാശ്വപുഷ്ടങ്ങളിലുമതില് പൂജിച്ചു സേനകഠം. ൧9 

യൃഗപാളിയിലും ശോണവാജിപുഷ്ടത്തുമായവന്൯ 

നില്ലൃമ്പാഠം ദ്രോണര് പഴുതു കണ്ട മില്ലതൊരല്ളതം. 90) 

ശോേനം മാംസത്തിനായ ക്ഷിപ്രം സഞ്ചരിക്കം പ്രകാരമായ് 
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ദ്രോണനും പാര്ഷതനുമായ“പ്പോരിലുള്ള സമാഗമം. 31 
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ക്ഷത്രിയന്മാര്കളെത്തീര്പ്പംന്ബ്രഹ'മാസ്രുത്തെയെടുത്തവന്. 25 
അവിഷ ഫ്യന് മഹാത്മാവാം ധൃഷ്ടദ്യമ-നനെ മാരുതി, 
രഥായ്യധങ്ങളൊക്കപ്പോയ” നില്ലവേ ചെന്നണഞ്ഞുതേ. ൭6 

ഉടന് തന്നുടെ തേരേററിപ്പാഞ്ചാലയനൊടരിന്ദമന് 
ദ്രോണന് ചാരത്തു നില്ലൊന്നു നോക്കിക്കണ്ടോതിയിങ്ങനേ:27 
*” അങ്ങല്ലാതീഗഗുരുവൊട$ പൊരുത്ഥനില്ലൊരുത്തനും 
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ഇവന്െറ ഹിംസമയ്ക്കു നോക്കുകടന് ഭാരം നിനക്കു താ൯.'”" 28 
എന്നു കേട്ട മഹാബാഹു ഭാരമെല്ലാം വഹിപ്പതായ് 
ഉറപ്പേറുന്ന പുത്തന് വില്ലൊന്നെടുത്തു വരായയധം. [1 

ചൊടിച്ചു പോരി ല്ദുര്വ്വാരദ്രോണാചാര്യനെയമ്പൃകഠം 
തടുക്കുവാനെയ്കണു വീണ്ടം ശരവര്ഷങ്ങഠം തൂുകിനാന്. 90 
ചൊടിച്ചേററടരില്ശ്ലോഭിപ്പവര് തമ്മിത്ത്അടുത്തുതേ 
ദിവ്യബ്രഹരാസ്ര്രങ്ങളേയുമ സംഖ്യം വിട്ടിതായവര്. 31 

അവന് മൂടി മഹാസ്തര്രത്താല് ദ്രോണ നെദ്ധരണീപതേ! 
ഭാരദ്വാജന്്ററയ(സ്രുങ്ങളൊക്കപ്പേക്കീട്ട പാര്ഷതന്. 32 
വസാതി ശിബി ബാല്ഹീക കഈരവന്മാര്കളേയുമേ 

ദ്രോണരെപ്പടയില്ക്കാക്കുന്നോരെ 2 ദ്ദിച്ചിതച്ൃതന്. 

ധൃഷ്ടദ്യമ നന് പരം രശ്മി തൂകുമര്ക്കന് കണക്കിനെ 
ശരാഘത്താല്ദ്ദിക്കടച്ചു മൂടിശ്ലോഭിച്ചു മന്നവ! 834 
അവനെറ വില്ലറത്തിട്ട ദ്രേണന് ബഠണങ്ങളെയ്കുടന് 
മര്മ്മങ്ങഠം കീറിനാന് വീണ്ടമവനേററവുമാര്ത്തനായ*. 35 

അപ്പോരംച്ചൊടി പെടും ഭീമന് ദ്രോണാന്തം തേരണച്ചൂടന് 
ദ്രോണനോടങ്ങു രാജേന്ദ്ര, മെല്ലവേ ചൊലല്ലിയിങ്ങനെ: 36 
""സ്വകര്മ്മത്താല് തൃഏിയെന്ന്യയേ ബ്രഹ്മബന്ധുക്കളറങ്ങനെ 
പഠിച്ചു പോരടിക്കായ“കില് ക്ഷത്രിയാഘം മുടിഞ്ഞുറടാ. 37 

ജീവജാലാഹി സേയല്ലോ ധര്മ്മത്തിനുടെ വിസ്പരം 
അതിനോ ബ്രാഹ”മണന് മൂലം ഭവാനോ ബ്രഹമവിത്തമന്. 
മളേച്ഛരേ മററന്യരേയും പറയന്മട്ടകൊന്നിഹ 
അജ്ഞാനത്താല് മൂഡമട്ട പുത്രദാരധനാര്ത്തിയാല്. 9 

വി കര്മ്മസ്ഥന് സ്വകര്മ്മസ്ഥന്മാരെ ദുഷ്ടന്െറ മാതിരി 

ഒരു പുത്രന്നായ”പ്പലരെക്കൊന്നും നാണിപ്പതില്പയോ? 40 
ആര്ക്കുവേണ്ടിശ്ശുസ്രരമേന്തീട്ടഠരക്കായ ജജീ വിലലിടുന്നു നീ? 
അവനി പ്പോോഠംച്ചത്തു വീ൬൭൭ ചോദിച്ചിട്ടോതിയില്പയോ? 31 

ധര്മ്മനന്ദനനാ വാക്കില് ശങ്കിക്കരുതിനിബ “ഭവാന്. '" 
എന്നു ഭീമന് ചൊന്നളവില് ദ്രോണൻ വില്ലു വെടിഞ്ഞുടന് 42 
സര്വ്വാസ്രവും വീടാനുന്നിദ്ധര്മ്മാത്മാവോതിയിങ്ങനെ: 
"കര്ണ്ണ, കര്ണ്ണ, മഹേഷവാസ, കൃപ, ദുര്യോധന, പ്രഭേപ് 3൭ 
പോര്-ല്പ്പാരം പ്രയത്തിപ്പി൯ പിന്നെയും പറയുന്നു ഞന് 
ശ്രൂം വെച്ചേന് പാണ്ഡവരില്നിന്നു; നിങ്ങഠംക്കു മംഗളം” ” കര് 
എഴന്നോതിയാ ദ്രരണിയേയും വിളിച്ചാ ത്തു മഹീ പേ! 
ശസ്്രും കൈവിട്ടവന് പോരി ല്ത്തേര്ത്തട്ടി ങകലിരുന്നുടന് 46 
സര്വ്വജീവിക്കുമഭയം നല്കീ യോഗമിയനവന്. 
അവന്െറയരത്തരം കണ്ട ധൃഷ്ടദയമ” നനുയര്ന്നവന് 46 

ഘോരമമ്പും വില്ലുമങ്ങു തേര്ത്തടത്തിങ്കല് വെച്ചുടന് 
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വാളേന്തിത്തേര് വിട്ട ചാടിപ്പാഞ്ഞെത്ത" ദ്രോണസന്നിധയ. 
ഹാഹ യെന്നായ മാനുഷാദി ഭൂതജാലങ്ങളൊക്കയം 

അമ്മട്ടാദ്രേണ നെദ്ധദഷ്ടദയൂമ“ന൯ കൈക്കൊണ്ടു കണ്ടുടന് 48 
ഹാഹായെന്നാര്ത്തു ഹോഹോഹോ! ചീത്തയായെന്നുമോതി 
ദ്രോണനങ്ങായുധം വിട്ട പാരം സാംഖ്യമിയന്നവന് [നാര്. 

അമ്മട്ടോതീട്ട യോഗത്താല് ജ്യോതിസ്റ്റാര്ന്നു തപോനിധാി 
പുരാണന് പുരുഷന് വിഷണഞതന്നിലെത്തി മനസ്സിനാല്. ൫0 

മുഖം തെല്ലൊന്നുയര്ത്തീട്ടു നെഞ്ഞുയര്ത്തീട്ട നിശ്ചലന് 

കണ്ണുചിമ്മി സ്സ തവമൊത്തു ഹൃത്തില്ദ്ധാരണയാര്ന്നവന്, 1 
ഓമെന്നേകാംക്ഷരം ബ്രഹ“മം ജ്യോതിസ്റസ്റായിത്തപോനിധി 
നശിക്കാത്താദ്ദേവദേവപ്രഭവെത്താന് നിനച്ചവന്. 94 
സത്തുകഠംക്കും ദുര്ഗ്ഗമമാം സാക്ഷാല് വാനേറി നാന് ഗുരു 
രണ്ടുണ്ടാദി തൃനെന്നോര്ത്തി തവനമ്മട്ട പോകവേ, 63 

ജ്യോതിര്ഗുണം കൊണ്ടാകാശം നിറഞ്ഞേകാഗ്രമായിതേ 
അര്ക്കാഭനായബ ഭാരദ്വാജാര്ക്കന്തന്നുടെ യാത്രയില്. ൭4 

ക്ഷണംകൊണ്ടാ മഹാജ്്യോതിബ്ഡുവിടെത്താന് മറഞ്ഞുതേ 
ഉണ്ടായീ ഹൃഷ്ടരാം വാനോര്ക്കപ്പ്ോഠംക്കിലുകിലാരവം. 55 

ബ്രഹ'മലോകം ദ്രോണര് പോകെദ്ധദൃഷൂദയമ് നന് രസിക്കുവേ 
അപ്പോഠംക്കണ്ടൂ ഞങ്ങളഞ്ചുപേര് മാത്രം മര്ത്ത്യയോനികഠംം 
യോഗിയാമാ മഹാത്മാവു പരസര്ഗ്ലതി പോവതും 
ഞാന് പാര്ത്ഥനാമര്ജജൂനനും ഭാരദ്വാജന്െറ പുത്രനും 57 

വാര്ഷ്ക്രേയനാം കൃഷ്ണനുമാപ്പാണ്ഡവന് ധര്മ്മരാജനും. 
യോഗമാര്ന്നു ഗമിപ്പോരാദ്ധമാനാം ദ്രോണര്തന്നുടെ 5൭8 
മാഹാത്മൃത്തെയറിഞ്ഞില്പാ പിന്നെ മററാരുമേ നൃപ! 
ആദ്ദിവ്യമാം ബ്രഹ്മലോകം തല്പരം ദേവഗുഹ്ൃയമേ 9 

നിതൃസ്ഥാനം ദ്രോണര് പുക്കതറിയാത്ത നൃയോനികയം 
ടട ഷീന്ദ്രരൊന്നിച്ചദ്ദേഹം പോയതും കണ്ടതില്ലഹോ! 60 

ആചാര്യനെ ബ്രഹ്മലോകം യോഗാല്പ്പുകെയരിന്ദമ। 

അമ്പേററു ചോരയൊഴുകും മെജ്യെഴും നൃസ്ൃശസ്ര്രനെ 61 

ഏവരും ധിക്കരിച്ചോനാപ്പാര്ഷതന് പിടി കൂടിനാന് 
മെയ്യില്നിന്നുയിര് പോയോന്െറ മുടി ചുററിപ്പിടിച്ചുടന് 62 

ഒന്നും മിണ്ടാതിരി പ്പോന്െറ തല വായംകൊണ്ട വീശി നാന്. 
ഭാരദ്വാജനെ വിഴ്ത്തീട്ട പരം ഫഹര്ഷമിയന്നവന് 63 

വാളിളക്കി പ്പോര്ക്കളത്തില് സിംഹനാദം മുഴക്കിനാന്. 
ശ്യാമനെണ് പത്തഞ്ചു വയസ്സായോന് തല നരച്ചവന് 
ചകുററീ ഷോഡശവ ര്ഷന്മട്ടങ്ങയ്ായ് പോരിലാഗ്ലുരു. 
പറഞ്ഞതു മഹാബാഗു കുന്തീപുത്രന് ധനഞ്ജയനു: 65 
“ജീവിക്കും ഗുരുവെപ്പൂജചെയ്ക കൊല്ലാായ“ക പാര്ഷത! ”* 

36 
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കൊല്ലോല്ല കൊല്പലൊല്പയെന്നു സൈന്യങ്ങളമരതേവിധം 66 

വിളില്ലാര്ത്തു പാഞ്ഞു ചെന്നി തനുക്രോശത്തൊടര്ജ്ജൂുനന്. 

പാര്ത്ഥനും മററു മന്നോരുമെല്പാമാര്ത്തുവിളി ക്കവേ 67 

ധ്ൃഷ്ടദ്യമ"നന് ദ്രോണരെത്തേര്ത്തട്ടില്ക്കൊന്നൂ നരർഷഭ! 
ചോര ചാടിത്തേരില്നിന്നു നിലത്തെത്തിയരിന്ദമന് 68 

ചുവന്ന സൂര്യനെപ്പോലെ പരം ദുര്ദ്ധര്ഷനായി നാന്; 

ഈവണ്ണമവനെക്കൊന്നു കണ്ട സൈന്യജനങ്ങളും. 69 

ധദൃഷ്യദ്യമ൦നന് പിന്നെ നൃപ, ദ്രോണാചാര്യ വ൯ന്തല 
വലിച്ചെറിഞ്ഞു വില്ലാളി നിന് ഭടര്ക്കഗ്രഭമിയില്. 70 

രദ്വാജശിരസ്സുങ്ങു കണ്ടു നിന്ഭടര് മന്നവ! 

ഓടി പ്പേവോനൊരുസെട്ടു പാഞ്ഞേടിീ പത്തുൂദിക്കിലും. 71 

ദ്രോണൻ വാനേറി നക്ഷത്രമാര്ഗ്ഗത്തില്ക്കയറീടിനാന് 

ഞാന്തന്നെ കണ്ടിതാ ദ്രോണനിധനം ധരണീപതേ! 72 

മഷി സത്യവതീ സുനു കൃഷ്ണന് തന്െറയനുഗ്രഹാല് 

പുകകൂടാതെരി ഞ്ഞാളം കൊള്ളി മീനെന്നവണ്ണമേ, 73 

മഹാദൃതിയവന് വാനു മുട്ടിപ്പേോംവതു കണ്ട ഞാന്. 

നിരുത്സാഹം ദ്രോണര് ചാകെക്കുരുപാണ്ഡവസ്യഞ്ജയര് 74 

ക്കി ല്പ്പാഞ്ഞേററിതുടനേ ചിന്നിപ്പോയിതു സൈന്യവും. 

പാരില്ക്കൂരന്വേററ ചത്തുമധികം ചത്തൊഴിഞ്ഞുമേ 7 

ദ്രോണന് മരിക്കെച്ചത്തോണമായീ നിന്നുടെയാളകഠം. 
മടക്കവും പിന്നെ മേല്ലോട്ടേററം ഭയവുമേററവര് 76 

രണ്ടുകൊണ്ടും കെട്ട ധൃതി കിട്ടാതുള്ളൊരു മട്ടിലായ. 

ഭാരദ്വാജന്െറ ദേഹത്തെക്കിട്ടാനിച്ചിച്ച മന്നവർ 77 

കബന്ധംകൂടുമവിടെക്കണ്ടടത്തില്ല മന്നവ! 

പാണ്ഡവന്മാര് ജയം നേടി മേലേ കീര്ത്തിയുമാര്ന്നവര് [7 [:) 

ബാണുശംഖരേവം ചെയ് രൂ പെരുക്കും സംഹനാദവും. 

ഭീമനും പിന്നെയാദ്ധൃഷ്ടദയമ“നപാര്ഷതനും യ൭പ! 79 

കാണായി തമ്മി ല്ത്തഴുകി ക്കൊണ്ടാസ്റ്സേനൃയത്തിലപ്പൊഴേ. 

ഭീമന് പാര്ഷതനോടപ്പോഠം പറഞ്ഞൂ ശത്രുതാപനന് 890 

: വീണ്ടം വിജയിയാം നിന്നെപ്പുണരുന്നുണ്ട പാര്ഷത! 

കണ്ണനേയയം ഭുഷ്ടധാര്ത്തരാഷ'ട്നേയയം വധിച്ചമേല്..'" 81 

എന്നു ചൊല്ലിബ'ഭീമസേനന് പരം ഹര്ഷമിയന്നവന് 

ബാഫഹുശബദംകൊണ്ട ഭൂമി കലുക്കീ പാണ്ഡുനന്ദനന്. ൫2 

അവനന്്റെറ ശബദം കേട്ടോടീ പോരില് പേടിച്ചു നി൯ഭടര് 

ക്ഷത്രധര്മ്മം കൈര്വടിഞ്ഞും പാച്ഛിലേ ഗതിയായവര്., 83 

പാണ്ഡവന്മാര് ജയം നേടിപ്പരം ഹര്ഷിച്ചു മന്നവ! 

പോൌമില് ശ്ത്ുഷയം കൊണ്ട സുഖമാണ്ടീടിനാരവര്. 48 



നാരായണാസ്ത്രമോക്ഷപര്വ്വം 

194. അശ്വത്ഥാമക്രോധം 

ദ്രേണവഡധവ്ൃത്താന്തം കേട്ട കാരവപ്പടയയം കാരവനേതാക്കന്മാരും പേടീ 
ചു പടക്കളത്തില് നിന്നാടുന്ന. സൈന്യം പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നതു കണ്ടു" 
അവടെ ൨ന്നചേര്ന്ന അശ്വത്ഥാമാവു” അതിന്െറ കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നു. 

൭൨൯ ദ്രേണ൨൦൮അ ന്തം വിസ്മരിച്ചു പഞ്ഞു കേയ:പ്പിക്കുന്നു. അശ്വത്ഥാ 

മാവു” അതു കേട്ട് അത്യന്തം ക്രുദ്ധനഠയിത്തീരുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദ്രോണൻ മരിക്കെക്ഷിതിപ, ശസ്റ്രമേററാര്ത്തര് കാരവര് 
വീരര് ചത്തുടവേറേറററം സങ്കടപ്പെട്ടെഴു ന്നവര് 1 

കേറും ശത്രുക്കളെ ക്കണ്ടു വീണ്ടും വീണ്ടം വിറച്ചവര് 

കണ്ണ്ണില്ക്കണ്ണ്ീര് വാര്ന്നു പേടിച്ചുഴന്നൂ ധരണീപതേ। ക 

മനസ്സ ചത്തുദ്യമം കെട്ടോജസ്ററററു മയങ്ങിയോര് 
പെരുത്താര്ത്തരവത്തോടം ചുഴന്നു നിന്െറ പുത്രനെ. ൫ 

പെടിയേററും വിറച്ചിട്ടം കണ്ണിട്ടും പത്തു ദിക്കിലും 
ഹിരണ്യ്യാക്ഷക്ഷയേ ദൈത്യര് പോലെ തൊണ്ട വിറച്ചുമേ, 3 
ആരപ്പടിച്ചുഴലും ക്ഷുദ്രമുഗപ്രായരൊ ടൊത്തവന് 
നിലൂവാനെളതല്ലാഞ്ഞു പിന്വാങ്ങി നിന്െറ നന്ദനന്. 6 

പൈദാഹം പൂണ്ടലഞ്ഞും നിന് ടടന്മാരവര് ഭാരത! 
ആദിതൃതാപമേറേറാണം വിമനസ്സക*ളായിനാര്. 6 

സൂര്യന് വീഴുന്ന പോലേയും കടല് വററും പ്രകാരവും 

മേരു മാറുന്നതി ന്ട്ട മിന്ദ്രന് തോല്ലും കണക്കിലും 7 

പൊറുക്കവയ്യാത്താ ദ്രോണപാതനം പാര്ത്തു കണ്ടുടന് 
ത്രസിച്ച മട്ടായ” രാജാവേ, പാഞ്ഞൂ കൌരവര് പേടിയാല്. 8 
ഗാന്ധാരരാജന് ശകുനി ദ്രോണനെക്കൊന്നു കണ്ടുടന് 
പേടിച്ചോടീ പേടികൂടും തേരാളികളൊടൊത്തവന്. 9 

പേടിയോടുടനോടന്ന കൊടിയാടന്ന വന് പട 

കൂട്ടിപ്പിടി ചു പേടിച്ചു പിന്വാങ്ങീ സൂതനന്ദനന്. 10 
തേരാനയാളശ്വജാലപ്പട പിന്നോട്ട മാററി യോന് 
മദ്രര്ക്കരചനറം ശല്യന് നോക്കിപ്പേടിച്ചു വാങ്ങിനാന്, 11 

' & പിമനസ്സകടംടംടു:ഖിതര്; വടോീയവര്, 



അശ്വത്ഥാമക്രോധം 

ചത്തൊടുങ്ങീടട ശേഷിച്ച കാലാളാനക ളൊത്തവന് 
വാങ്ങി പ്പേംനആ കൃപന് കഷ്ടം കഷ്ടമെന്നും പറഞ്ഞവന്. 

കാലി ംഗരാട്ട ബാല്ഹീകഭോജപ്പടകളൊത്തവന് 
പായയമശ്വങ്ങളാല്പ്പോന്നൂ കൃതവര്മ്മാവു മന്നവ! 

കാലാഠംപ്പടകളോടൊത്തോന് പേടിച്ചുഴറിയോന് നൃപ! 
ഉലൂുകന് ദ്രോണരേ വീഴര്ത്തിക്കണ്ടു മണ്ടി ടി നാനുടന്. 

യുവാവു സുന്ദരന് വീര്യത്തിലും ലക്ഷണമൊത്തവന് 

ദുശ്ശാസനന് പാരമുഴന്നാനപ്പടയൊടോടി നാന്. 

പതിനായിരമേ തേരും മുവായിരമിഭങ്ങളം 
ചോര്ന്നു പേന ദ്രോണവധം കണ്ടുടന് വൃഷസേനനും. 
തേരാനയാഠം കുതിരകഠം കൂട്ടമൊത്തിടചേരന്നവന്൯ 

ദുര്യോധനന് മഹാരാജ, പേ,ന൬ആ നിറ്റെറ മഹാരഥന്. 

അര്ജജൂനന് കൊന്നു ശേഷിച്ച സംശപ്യകഗണത്തൊടും 
2.ണ്ടിപ്പേഠന്നൂ സുശര്മ്മാവും ദ്രോണന് വീണതു കണ്ടുട൯. 

ആന തേര് കേറിയും വാജി കളെത്താന് വിട്ടുമാളകഠം 

യ്ര ഷു ഡാ 

13 

14 

10 

10 

17 

18 

പോരിലെങ്ങും പാഞ്ഞുപോയീ ദ്രോണനെക്കെൊന്നു കണ്ടതില് 

പിതാക്കന്മാരെ വെമ്പിച്ചും ട്രാതൃമാതുലരേയുമേ 
മക്കളെ സ്നേഹിതരെയും പാഞ്ഞിതമ്മട്ട കരരവര്. 
പ്രേരിപ്പിച്ചും പടകളെ മരുമക്കളെയും ചിലര് 
ചാര്ച്ചക്കാരെയുമ്വേണ്ണം, പാഞ്ഞോടീ പത്തു ദിക്കിലും. 

മുടി ചിന്നിച്ചിതറിയും രണ്ടാളില്ലൊപ്പമോടുവാന് 
ഇതില്ലെന്നുദ്യമം കെട്ടുമോജസ്സങ്ങററുമാളുകഠം 

പാഞ്ഞോടുന്ന ചട്ടയയരില്ലടിലര് നിന് ഭടര് മന്നവ! 
നിന് ഭടന്മാര് വിളിച്ചാര്ത്തു തങ്ങളില് ഭരതര്ഷഭ! 

നില്ല നിള്ലയെന്നവര് തനിച്ചങ്ങ നിന്നീ ലൊരുത്തരും 
കോലപ്പുണിഞ്ഞുള്ളോരു രഥധുര്യങ്ങ*ളെ വെടിഞ്ഞുമേ, 
ഹയങ്ങളേറിയും പ്രേരിപ്പില്പൂ കാല്കൊണ്ടുടന് ഭടര് 
പേടിച്ചോജസ്സ കെട്ടമ്മട്ടാസ്സ്നറൈന്യം പഠഞ്ഞിടുമ്പൊഴേ, 

ഒഴുക്കിന്നെതിരാം മട്ടില് ചെന ദ്രണ യെതിര്ത്തുതാന് 
ശിഖണ്ഡി തൊട്ട കൂട്ടക്കാരൊത്തു പോര്ചെയ്യിതായവന്. 
പ്രഭദ്ൂകന്മാര് പാഞ്ചാലര് ചേദി കേകയര്കൂട്ടരായ” 
പോരില് ഗര്വ്വുള്ളോരു പാണ്ഡുപ്പടയേറെ മുടിച്ചവന്. 

തിരക്കുവിട്ടൊന്നൊഴി ഞ്ഞോന് മത്തഫസ്തീന്ദ്രവിക്രമന് 
മണ്ടുന്ന മട്ടിങ്ങു പടയോടിീടുന്നതു കണ്ടുടന്, 

ദുര്യോധനാന്തികം പുക്കു ചോദിച്ചു ദ്രണിയിങ്ങനെ; 

'” ഓടുന്നതെന്താണീ സ്റസ്റൈന്യം പേടിച്ചപടി ഭാരത! 

ൽ രഥധുര്യങ്ങഠം- തേര്ക്കുതിരകഠം 

20 

21 

42 

2൫ 

424 

7] 

26 

77 

ക 

9 



680 നാരായണാന്ദ്രുമോക്ഷപര്വ്വം 

ഓടുമ്പൊഴെനത്തേ നിര്ത്താത്തതടരില്ദ്ധരണീപതേ! 
അങ്ങുമെന്തേ മുന് കണക്കു നിലയ്ക്കല്പാത്തു മന്നവ! 30 
ഏതു തേരാളി ചത്തിട്ടാണിന്നീ നിന് പട മന്നവ! 
ഈ നിലയ്ക്കായിയതതുമൊന്നെന്നോടോതു കൌരവ! 31 

നില്ലുന്നതില്പാ നൃപതേ, കര്ണ്ണന്മുന്പിട്ട കൂട്ടരും 

മററു യുദ്ധത്തി ലിമ്മട്ട മണ്ടമാറില വന്പട. 3 
ക്ഷേമമല്ലേ മഹാരാജ, നിന്ബലത്തിന്നു ഭാരത!" 
അപ്പ്യോഠംദ്ദുര്യോധനന് ദ്രോണപുത്രന൯്തന് വാക്കു കേട്ടടന് 33 

കടുത്തൊരപ്രിയം ചൊല്പാനാളായീല? നൃപര്ഷഭന്. 
ഉടഞ്ഞ കപ്പല് പോലല്പല്ക്കടലാണ്ടോരു നിന്മകന് 84 
തേരില് നില്ലും ദ്രാണജനെക്കണ്ട കണ്ണീര് നിറഞ്ഞവന് 

രാജാവേ, കൃപനോടപ്പോഠം നാണിച്ചിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: 

* “മുന്പില് പൊല്ലു, നന്മ വരും, സൈന്യമോടിയ കാരണം." 
പിന്നെശ്ശാരദ്വതന് ഭൂപ, പെരുത്താര്ത്തി കലര്ന്നവന് 36 
ദ്രോണനെക്കൊന്ന കഥയാ ദ്രോണപുത്രനൊടോതി നാന്. 

കൃപന് പറഞ്ഞു 

പാരില് ത്തേരാളി വരനാം ദ്രോണ൯ന്മുന്പായൊരീ ജജനം 
യുദ്ധം നടത്തി യി വിടെപ്പാഞ്ചാലരൊടു കേവലം. 37 

പോര് നടക്കുമ്പൊളൊന്നിക, കലര്ന്നു കുരുസോമകര് 
തമ്മി ലാര്ത്തു വിളില്ലേററു ശര്രുത്താലുടല് വീഴ”ത്തിനാര്. 38 
അമ്മട്ടു യുദ്ധം മൂത്തിട്ടു കുരുക്കഠം മുടിയയമ്പൊഴേ 

പോരില്ച്ചപൊടിച്ചിട്ട നിെറയച്ഛനസ്ര്രമയച്ചുതേ. 39 

ബ്രഹ് മാസ്ധ്രത്തെ പ്രയോഗിച്ചാ ദ്രണന് പുരുഷപുംഗവന് 

മാററാരെക്കൊന്നു ഒല്പത്താല് നൂറുമായിരവും ശരി. 0 

പാണ്ഡവന്മാര് കേകയരും മത്സ്യര് പാഞ്ചാലരും ദവിജ! 
ദ്രോണണ്െറ തേരി നേര്ക്കേററു മരിച്ചു കാലചോദിതര്. 31 

ആയിരം നൃവരന്മാരെ രണ്ടായിരമിരഭങ്ങളെ 
ബ്രഹമാസ്്രം കൊണ്ടുടന് ദ്രോണന് കാലനൂര്ക്കു കയററി നാന്. 
ശ്യാമനെണ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായോന് തല നരല്പുവന് 
വൃദ്ധന് ഷോഡശവര്ഷന്യട്ടടരില് ചുററി നാന് ഗുരു. 43 

സൈന്യം കുഴങ്ങി മന്നോര്കഠം പൊരുതീടുന്നനേരമേ 
അമര്ഷം പൂണ്ടു പാഞ്ചാല പിത്തിരിച്ചിതു കേവലം. ടക 
ഒന്നുടഞ്ഞ വര് പിന്നോട്ട മാറുമ്പോഠം ശത്രുകരശനന്൯ 
ഉദിച്ചര്ക്കന്പോലെയായീ ദിവ്യാസ്ത്രം വിട്ടിടന്നവന്. 46 

പാണ്ഡവപ്പുടയുഠംപ്പുക്കാ പ്രതാപി ശരരശ”മിമാന് 
നിന്നച്ചുനുച്ചയ്യുര്ക്ക ന്മട്ടേററം ദുഷ“പ്രേക്ഷൃനായി നാന്. 46 
വിളങ്ങുമര്ക്കന്െറ മട്ടാ ഭ്രോണന് ചട്ടീടുമായവര് 



അശ്വത്ഥാമക്രോധം 564 

വീര്യം വെത്തുദൃമം പോയിച്ചിത്തം കെട്ട വിധത്തിലായ?. 47 

അവരെ ദ്രോണബാണാരത്തരായ്ക്കണ്ട മധുസൂദനന് 
പാണ്ഡവന്മാരക്കു വിജയമിച്ചിക്കുന്നവനോതി നാന്. 48 
** മാററാര്ക്കു വെല്ുവാന് ശക്ൃനല്ലീശ്ശൂസ്ൂധരോത്തമന്: 
പോരില് പ്പത്രാരിക്കുപോലും രഥയുഥപയുഥപന്. ക 

നിങ്ങഠം ധര്മ്മം വിട്ട ജയം നോക്കുവിന് പാണ്ഡുപുത്രരേ! 
പേടരില് നിങ്ങളെയൊക്കേയും കൊല്ലമേ രുക*മവാഹനന്. 50 
അശ്വത്ഥാമാവു ചത്തെങ്കിലിീവന് പൊരുതിടാ ദൃഡം 
അവന് പോരില്ച്ചത്തുവെന്നു പൊളി ചൊല്കിവനോടൊരാഠം 
ആ വാക്കു സമ്മതിച്ചില്പാ കുന്തീപുത്രന് ധനഞ്ജയന് 
മറെറല്പാരും സമ്മതിച്ചു പണിപ്പെട്ടു യുധിഷ്ഠിരന്. ൭4 

ഭീമന് നാണത്തോടുകൂടി നിന്െറയച്ചുനൊടോതിനാ൯ 
അശ്വത്ഥാമാവു ചത്തെന്നു ബോധിച്ചില്പച്ചനായതും. 63 

പൊളിയെന്നോര്ത്തു ചോദിച്ചൂ ധര്മ്മരാജനൊടായവന് 

ചത്തു വോ ചത്തില്പയോ നീയെന്നച്ചന് പുത്രവത്സലന്, 58, 

അതത്ഥ്യഭയ* മാണ്ടുള്ളോന് ജയം നോക്കും യുധിഷ്ടിരന് 

മാളവേന്ദ്രേന്ദ്രവര്മ്മന്െറ കുന്നൊത്താനയെ മാരുതി 5൫ 

അശ്വത്ഥാമാവെന്നിഭത്തെ പോരില്ക്കൊന്നതു കണ്ട താന് 

അടുത്തു ചെന്നിട്ടുച്ചത്തില് ദ്രോണനോടോതിനാനവന്; ൭6 

** ആര്ക്കു വേണ്ടിശ്ശൂസ്രുമേന്തിയാര്ക്കായ്ജ്ജീവിച്ചിരിപ്പ നീ? 
ആ നിന്പ്രിയാത്മഭൂവശ്വത്ഥാമാഠരു ഹതനായിതേ. 57 

കാട്ടില്സ്റ്റിംഹക്കുട്ടി പോലെ കിടപ്പു ചത്തു ഭൂമിയില്. "" 
ഭോഷ്കിന്െറ ദോഷം കണ്ടിട്ടള്ളായവന് ദ്വിജസത്തമ! ി 

അശ്വത്ഥാമാവു ചത്തെന്നാന് മെല്ലെക്കുഞ്ജരമെന്നുമേ. 

നീ തിരക്കില്ച്ചത്തുവെന്നു കേട്ട സന്താപമാണ്ടവന് 6 

ദീവ്യാസ്രരങ്ങളടക്കീട്ട മുഷമട്ട പൊരുതാമതെയായ്. 

ഏററമു ദ്വേഗമാര്ന്നിണ്ടലാണ്ടെ കണ്ടവനെത്തദാ 61 
ക്രൂരം ചെയ്യുന്ന പാഞ്ചാലപുത്രന് പാഞ്ഞേറി നാനുടന് 
ഉതൃവാഭമവനെക്കണ്ടു ലോകതയജ്ധമറിഞ്ഞവന് 6 

ദിവ്യാസ്രും വിട്ട യൃദ്ധത്തില് ചെയ രൂ പ്രായോപവേശനം. 
ഇടംകൈയാലിവനുടെ മുടി ചുററി പ്പിടിച്ചുടന് 63 

വീരരാര്ത്തു വിളിക്കമ്പോഠം പാര്ഷതന് തല വീശിനാന്: 
കൊല്ല്പൊല്ല കൊല്ലപൊല്പയെന്നു ചൊല്ലി നാരവരേവരും, 64 

തേരില്നിന്നുടനേ ചാടിച്ചെന്നാനവൃവണ്ണമര്ജ്ജുനന് 
വെമ്പലോടും കൈകഠം പൊക്കിപ്പഠഞ്ഞും കൊണ്ടു വിണ്ടുമേ. 5൭ 

അതത്ഥ്ൃടയം -- കളവു പറയയനതില് പേടി. 
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“ജീവിക്കും ഗുരുവെപ്പൂജചെയ് ക കൊല്ലായ ക ധാര്മ്മിക!” 
കാരവന്മാരര്ജ് ജൂനനുമപ്രകാരം രടുക്കിലും 66 

നൃശംസന് കൊല്കയ്യം ചെയ് തൂ നിന്നച്ഛുനെ നരർഷഭ! 
സൈന്യങ്ങളൊക്കയുടനേ പേടി മുത്തോടിയപ്പെൊഴേ 67 
നിന്നച്ഛൻ ചാകയാല് ഞങ്ങഠംക്കുത്സാഹം കെട്ടു സന്മതേ! 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പോരിലാത്താതനിധനം കേട്ടുടന് ദ്രോണനന്ദനന് 
ചവിട്ടുകൊണ്ട പാമ്പിന്മട്ടേററം കോപിച്ചിതപ്പൊഴേ. 68 
പരം പോരില് ക്രുദ്ധനായി ജ്വലിച്ചു ദ്രരണി മാരിഷ! 
കെറള്ളി കൂട്ടീട്ടെരിഞ്ഞാളിക്കത്തും ചെന്തീ കണക്കിനെ. 63 
കൈകൊണ്ടു കൈ ഞെരിച്ചിട്ട പല്ബിറമ്മിക്കടിച്ചുടന് 
പാമ്പിനെപ്പോലെ ചീററീട്ടു തുടുങ്കണ്ണാണ്ടി തപ്പെൊഴേ. [ 

195. ധൃതരാഷ്ട്രപ്രശനം 
തന്െറ സര്വ്വാഭ്യദയങ്ങരംക്കും ഹേതുഭൂതനായ ദ്രോണന് കൊല്ലപ്പെട്ടതമ 

യി കേട്ട് അശ്വത്ഥാമാവു- എന്തു പറഞ്ഞുവെന്നും എന്തു ചെയ് തുവെന്നും ധൃത 
രാഷ്ട്ര സഞ്ജയ നോട ചേറദദിക്കുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ധ്ൃഷ്ടദൃയമ്നനധരമ്മത്താല് വൃദ്ധബ്രാഹ”മണനച്ഛുനെ 
കൊന്നുവെന്നതു കേട്ടശ്വത്ഥാമാവോതിയതെനത്തുവാന്? 3 
മാനവം വാരുണാഗ്നേയം ബ്രഹ”്മാസ്ര്രം വീര്യവത്തരം 
ഐന്ദ്രം നാരായണമി വയാരി ലെന്തമുറച്ചവ, കൂ 
പോരില് ധൃഷ്ടദ്യമ“നനധര്മ്മത്താലാദ്ധര്മ്മശാലിയെ 
ഗുരുവെക്കൊന്നു കേട്ടശവത്ഥാമാവോതിയതെന്തുവാന്? 3 
ധനുര്വ്വേദം മഹാത്മാറ, രാമന് നല്കിയതേററവന് 
ദി വ്യാസ്രമൊക്കപ്പുത്രന്നം ഗുണം കാംക്ഷിച്ചു നല്കിനാന്. 4 
ഉച്ച ക്കാറുണ്ടു തന്നേക്കാം ഗുണം മൂത്തിട്ടൊരുത്തനെ 

ആണുങ്ങാം പുത്രമനമാത്രമില്ലാ വേറിട്ടൊരുത്തനെ. ം] 
യോഗ്യന്മാരാം ഗുരുക്കന്മാര്ക്കുണ്ടാം പല രഹസ്യവും 
അതൊക്കുയും മകന്നേകും പിന്പേ നിളന്ന ശിഷ്യനും. 
അവന് ശിഷ്യന് വിഗേഷിച്ചുമതെല്ലാമേററു സഞ്ജയ! 
ശുൂരന് കൃപീസുതന് പോരില് ദ്രോന്ണനന്നേററമടുത്തവന്്. 7 

രധമന്നു സമ്മ.നന് പോരില് പോരില് ദേവേന്ദ്രസന്നിഭന് 

വീരൃത്തി ല്ക്കാരത്തവീ ര്യാഭന് ബുദ്ധിക്കോ വ്യാഴ മൊത്തവന്, 
ധ്ൃത്രിക്കു മാമലയ്ത്കൊത്തോന് തേജസ്സാലഗ്നിസന്നിഭല്ന് 
ഗാംഭീര്യത്തില് കടല്ക്കൊത്തോന൯ു ക്രോധത്തിൽ സര്പ്പസന്നീ 

ഒന്നാം തേരറളി ലോകത്തില് വില്ലാളി തളരാത്തവന് ൭൯, 

രെ 
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വേഗമുള്ളോന് കാററ പോലെ ചെല്വോന്ക്രുദ്ധാന്തകോപ മന്, 

അവനെയ്യാല്പ്പോരി ലൂഴിത്തട്ടപോല്ും തകര്ന്നുപോം 

പോരിലേതും നടുങ്ങാത്തോനാ വീരന് സത്യവിക്രമ൯, 11 

വേദസ്നാതന് വ്രതസ്നാതന് ധനുര്വ്വേദം തികഞ്ഞവന് 
കടല്പോലെ കലങ്ങാത്തോന് ശ്രീദാശരഥി സന്നിഭന്, 12 

പോരില്ദ്ധൃഷ്ടദ്യമ“നനധര്മ്മത്താലാദ്ധര്മ്മശാലിയെ 
ഗുരുവെക്കൊന്നു കേട്ടശ്വത്ഥാമാവോതിയതെനത്തുവാന്? 13 

ധൃഷ്ടദയമ്നന്നന്തകനായ് മഹാത്മാറവു ചമലച്ചവന് 

പാഞ്ചാല്യനാം യജ്ഞസേനന് ദ്രോണന്നവനെയാംവിധം, 14, 

അവന് നൃശംസനാപ്പാപി ക്ഷുദ്രനത്യല്പദര്ശനന് 
ഗുരുവെക്കൊന്നു കേട്ടശ്വത്ഥാമാവോതിയതെന്തുവാന്? 15 

196. അശ്വത്ഥാമക്രോധം 

ക്രുദ്ധനായിത്തീര്ന്ന അശ്വത്ഥാമറവു” ദുര്യോധനനെറ അടുക്കല് ചെന്നു”, 

അച്ഛനെ കൊന്ന ധൃഷ്ടദ്യമ്നനെയും അവന്െറ സഹായികളായ പാഞ്ചാല 

രേയും പാണ്ഡവന്മാരേയയം സംഹരിക്കാതെ താന് അടങ്ങുകയില്ലെന്നു” ആയു 

ധം തൊട്ടു സത്യം ചെയ്യുന്നു. ദിവ്യമംയ നാരായണാസ്്രത്തിനെറ ചരിത്രം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അച്ഛനെച്ചുതിയായ് പാപകാരി കൊന്നതു കേട്ടുടനു 
ദ്ൂരണി ബാഷ “പം ക്രോധമിവകൊണ്ടു വിങ്ങി നരർഷഭ! 2 

ദീപിചു കാണായീ ചെൊടിച്ചവന്െറയയടല് മന്നവ! 

പ്രളയത്തില് ജീവജാല ഹാരി കാലന്നു തുല്യമേ. 2 
കണ്ണീര് തിങ്ങും കണ്ണ രണ്ടും വീണ്ടം വീണ്ടും തുടച്ചവന് 
ചൊടിച്ചു വീര്പ്പിട്ട ചൊന്നാൻ ദുര്യോധനൊടിങ്ങനെ: ി 

" " ക്ഷുദ്ൂന്മാര് വീഴത്തിനാര് ശ്ര്രം വെച്ചൊരെന്നുടെയച്ഛനെ 
ധര്മ്മദ്ധവജന് പാപി ചെയ്യോരാക്കുററത്തെയറിഞ്ഞു ഞാന്; 4 

അനാമ്യ*മാദ്ധര്മ്മജന്െറ ദൃശംസത്തൊഴില് കേട്ടു ഞാന്. 
പോരിലേരപ്പെട്ടവര്ക്കുണ്ടാം ജയവും തോല്മയ്ും ദ്ൂഡം ൭ 

ഈ രണ്ടുമുണ്ടാം നൃപതേ, വധമാണതിലുത്തമം. 

ന്യായപ്രകാരം യുദ്ധഞ്ഞില്പ്പോരാടുന്നേോന് മരിക്കുകില് 6 

അവനെപ്പററി മാഴ”കേണ്ടാ കണ്ടിതല്ലോ ദവിജാതികഠം, 
വീരലോകം പുക്കിതെന്നാലെനെറയച്ചുനസംശയം 7 

ശോച്യനല്പാ നരവ്യാഘനപ്രകാരം മരിച്ചവന്. 
ധരമ്മപ്രവൃത്തനാപ്പെട്ടൂ മുടി ചുററിപ്പിടിക്കലിരം ! 

ൽ അനാര്യം സജ്ജനങ്ങഠംക്കു ചേരാത്തതു”. 



9843. നാരായണാസ്ത്രമോക്ഷപര്വ്വം 

യോധരൊക്കക്കാണ്കെയതെന് മര്മ്മങ്ങഠം പിളരുന്നിതം. 

ഞാനിരിക്കു മ്പാഴെന്നച്ചുന് കേശഗ്രഹണമേല്ുയോ? 9 
പുത്രന്മാരി ല്പ്പുത്രവാന്മാരി നിമേലാഗ്രഫിക്കുകോ? 
കാമം ക്രോധം മുഡഭാവം ദ്വേഷം ബാലൃമിവററിനാല് [0 

ധര്മ്മത്തെററുകഠം ചെയ്യേക്കുമവമാനിക്കുമങ്ങനെ. 
അതിപ്പ്യോഠംച്ചെയ്കു പെരുതാമധര്മ്മം ദ്രപദാത്മജ൯ 31 
ദൃൂഡമെന്നെദ്ധിക്കരിച്ചിട്ടാ ദൃശംസ൯ ദുരാശയ൯ 
ധൃഷ്ടദൃയമ“നനവന് കാണുമിതിന്റെറ കടുതാം ഫലം. 18 

അനാര്ൃയമേററവും ചെയ്താപ്പൊളി ചൊല്ലിയ പാണ്ഡവന് 
ഛലം കൊണ്ടാഗ'ഗുരുവി നെശ്ശ്സ്്രം വെപ്പിച്ചതേവനോ, 13 

ആദ്ധര്മ്മരാജര്ററ ചോര കുടിക്കും ഭൂമി നിശ്ചയം 

സതൃമിഷ്യാപൂര്ത്തമാണ സ.മൃമാണിതു കാരവ! 34 

തീരെപ്പഠഞ്ചാലരെക്കൊല്പാതി റ്ധിജ്ജിവി ക്കയില്ല ഞാന് 
എല്ലാംകൊണ്ടും പ്രയത്നി പ്പേന് പാഞ്ചാലരെ മുടിക്കുവാന്. 85 

പാപി ധ്ൃഷ്ടദൃയമ്നനെയും പോരില്ക്കൊല്ലുന്നതുണ്ടു ഞാന് 
മുദഃവോ ക്രുരമോയേതുയരമാം ക്രിയ ചെയ്തുമേ. 16 
പാഞ്ചാലനാരെ ഞാന് കൊന്നു ശമിക്കുന്നുണ്ടു മന്നവ! 

എന്തിന്നോ മക്കളണ്ടാവാനിച്ചിപ്പൂ നരര് മന്നവ! 17 

പൊരുതായോരി ഹപരലോകഭീതിക്കു രക്ഷതാന്്. 

എനന്െറയച്ചുന് ബന്ധുവില്പാത്തവന്െറ നില പെട്ടുപോയ 38 
മകന് ശിഷ്യന് മലകത്നക്കീ ഞാന് ജീവിച്ചു നില്ലവേ. 
മോശമെന്നുടെ ദിവ്യാസ്ത്രം മോശം കൈക: പരാക്രമം 19 

ഞാന് പുത്രനായൊരാ ദ്രോണൻ കേശഗ്രഹണമേല്ലയയാല്. 

എന്നാലോ ഞാനപ്രകാരം ചെയ് വേന് ഭരതസത്തമ! 0 

പരലോകസ്ഥനച്ഛുന്്റെറ കടപ്പാടുകുഠം വീട്ടവന്. 
ആത്മപ്രശംസ ചെയ്തി മടാല്ലാര്യനായോനൊരിക്കലും 41 

പിതൃഹിംസ പൊറുക്കാഞ്ഞു ചൊല്ധവന് ഞാനിഹ പരരഷം. 
ഇപ്പോഠംക്കാണുട്ടെയെന് വീര്യം കണ്ണനോടാത്ത പാണ്ഡവര് 

പ്രളയം കൂടിടം മട്ട” സ്റ്റൈനൃമൊക്കു മുടിക്കവേ 
വാനോര് ഗന്ധര്വ്വരസുര൪ പന്നഗങ്ങംം നി ശാടരം 443 

തേരാണ്ട പൊരുതുന്നെന്നെ മവല്വാനാകാ നേം. 
ഞാനര്ജജുനനുമല്പാതെ പാരിലില്ുസ്റൂവിത്തൊകരരം. ക്ക 

ഞൊന് കത്തുരംശുക്കാംനടുക്കംശൂമാഭനന്നവണ്ണുമേ 

ദേവസ്ൃഷ്ു മഹാസ്്രങ്ങം പടയുംംപ്പൂക്കയയ്ത്കുവന്. 4൧൫ 

ഇപ്പോഠംപ്പെരുംപോരിലെന്്റെറ വില്ലില്നിന്നിടടഷന്നേവ 

മദ്ദിക്കും പാണ്ഡവന്മാരെ വീര്യം കാട്ടീടമന൩യ കടം. ി 

മഴയാലെന്നമട്ടി ന്നു ദിക്കൊക്കയുമിളാപതേ/ 



അശ്വത്ഥാമക്രോധം 385 

എന്റെറ കൂരമ്പകൊണ്ടേററം മൂടിക്കണ്ടീ ടുമാളുകഠം. ക 

ശരജാലം ചൊരിഞ്ഞെങ്ങും ഭൈരവാരവമോടഹോ! 

കാററു വൃക്ഷങ്ങളളപ്പോലെ മാററാരെപ്പോതില് വീഴാത്തുവന്. 

ആ മഹാസ്രും ഫല്ഗുനനുമറിയില്പിങ്ങ കൃഷ്ണം 

ഭീമനും യമജന്മാരും യൃധിഷ്ലിരനമേന്ദ്രനും 29 

ദുഷ്ൂനാമാപ്പാരഷതനും ശിഖണ്ഡി ശിനിപുത്രനും 

സനി വര്ത്തനസജല്ല! മെനിക്കുള്ളതു കൌരവ! 90 

നാരായണന്നു കുമ്പിട്ടെന് ജനകന് വിധിയാംവിധം 

ബ്രഹ-“മരൂപോപഹാരഃ ത്തെക്കൊടുത്തര്പ്പിച്ചു മുന്നമേ. 81 

അതു താനേററു വാങ്ങിച്ചാബ ഭഗവാന് വരമേകിനാന് 

നാരായണാസ്ര്ുമെന്നച്ഛന് വരിച്ചൂ വരമപ്പൊഴേ. 32 

ചൊന്നാനി വനൊടുര്വ്വീശ, ഭഗവാന് ദേവസത്തമന്: 

“പോരില് നിന്കിടയായ' വേറിട്ടാരുമുണ്ടായാവരാ നരന്. 

ബ്ര ഹ മന്, പ്രയോഗിച്ഛീടൊല്പാ പെട്ടെന്നെന്നാലിതൊട്ടുമേ 

ശത്രുദ്ധ്വംസം ചെയ്തിടാതീയസ്ൂം പിന്വലിയാദ്ദഡം. 34 

ഇതാരെക്കൊല്ലുകില്ലെന്നുമറിയാന് കഴിയാ പ്രഭോ! 

ആഅവദ്ധ്യനേയും കൊന്നേക്കുമതി നാലി തയമയ്ക്തൊലാ. 88 
പരം പോരില്ത്തേരു ശസ്ത്രമിവയെത്താന് തൃജിക്കലും 
യാചിക്കലും വൈരി കഠാക്ക ശരണം പൃക്കടങ്ങലും 36 

ഇവയാണി മഹാസ്ര്രത്തിന് ശമക്കൈകഠം പരന്തപ! 

അവദ്ധ്യപീഡരയപ്പോരില്ച്ചെയ്കതാല് താന് പീഡയേളുമേ.”” 

എന്നച്ചനതു വാങ്ങിച്ചിതരുളിച്ചെയ്യിതാ പ്രഭ: 

* “ നീമുടിക്കും ദിവൃശ്ര്പവര്ഷം പലതുമൊപ്പമേ ൫8 

ഈയ്യസസ്രം കൊണ്ടെ യൃദ്ധത്തില് തേജസ്സാലുജ്ജ്വലിലിടും."" 

എന്നു കല്പി ച്ചാബ"ഗേവാന് വാനു കേറീടിനാന് പ്രഭ 99 

നാരായണങ്കല്നി ന്നസ്രുമിമ്മട്ടെന്നച്ഛുനേററതാം. 

അതി നാല്പ്പാണ്ഡു പാഞ്ചാല മത്സ്യ കേകയരെ ഭൂതം 40) 

പോരി ലോടിക്ഷകവന് ദൈത്ൃന്മാരെശുക്രന് കണക്കിനെ. 

ഞാനിച്ഛുി ക്കം പോമലയൊക്കയായിത്തീര്ന്നെന്െറയമ്പുകഠം 

ശത്രുക്കളി തിച്ചന്നു വീഴം വിക്രമം പൂണ്ട ഭാരത! 

യധഥേഷ്യഭ(സവര്ഷത്താല് വരഷിപ്പേന് പോരിലേററുഞാന് 32 

അരോദഖഖഗദഘത്താലോടിപ്പേന് രഥിമുഖ്യരെ 

പ്ല ൨വണഴുവും വിട്ടകൊള്ളവേന് ഞാനസംശയം. ദി 

ഭഹാനാരായണാസ്രരം കൊണ്ടിഹ ഞാന് ശത്രുതാപനന് 

റ് സനിവറത്തന സങ്കല്പം ... സങ്കല്ലംകൊണ്ട തിരിച്ചു വരുത്താവുന്നത്ക”. 
൭ ബ്രശ്മരൂപോപഹാരം -- ബ്രാഹ്മണ്യമാകുന്ന കാഴ്,ദ്രവ്യം. 2 അയോമുഖഖ 

ഗടഘം ഇരമ്പമനയുള്ള അമ്പിന്കൂട്ടം (ഖഗം -- അമ്പ). 



686 നാരായണാസ്്ൂ: ഠക്ഷപര്വ്വം 

പാര്ത്ഥന്മാരെദ്ധി ക്കരിച്ചു ശത്രുക്കളെ മുടി ക്കുവ൯. 44 

മിത്രബ്ബഹ മഗുരുദ്വേഷി ജാല്“ മ1നേററം വിഗര്ഹിതന്3 
ദുഷ്ടന് പാഞ്ചാലനവനെജ്ജീവനോടേ വിടില്ല ഞാന്.”” 48 

ആ ദ്രോണപുത്രോക്തി കേട്ടു തിരിച്ചിതു പെരുംപട 

പരം പെരുംശംഖുമൂതീ മുററും പുരുഷസത്തമര്ം 46 

ഹൃഷ്ടരായി ബ ഭേരി കൊട്ടിയസംഖ്യം ഡിണ്ഡിമങ്ങളം 
ഖുരനേമികളേറേറററം ശബ'ദിച്ചു ഭൂമിയങ്ങനേ; 477 

മുഴക്കിയാ മഹാഘോഷം വിണ്ണാകാശം ധരിത്രിയും. 
ഘനനാദം പോലെയുള്ളാശ്ശൂബദം കേട്ടിട്ട പാണ്ഡവര് 48 

ഒന്നിച്ചു രഥിമുഖ്യന്മാര് കൂടി മന്ത്രിച്ചിതപ്പെഠംഴേ. 
അവ്വണ്ണമാദ്രരണി യോതിയാചമിച്ചിട്ട ഭാരത! 9 
ആദ്ദിവ്യനാരായണാസ്രുപ്രയോഗം ചെയ്തിതങ്ങുടന്. 

197. അര്ജജുനവാക്യം 

ദ്രോണര് മരിച്ചു” ഉത്സാഹം നശിച്ച കാരവപ്പടയില് പെട്ടെന്നു” ഒരുണര് 
വു കാണുന്നതിനു കാരണമെന്താണെന്നു ധര്മ്മപുത്രന് അര്ജ്ജുനനേോടടേ ചോ 
ദിക്കുന്നു. അശ്വത്ഥാമാവു” പിതൃവധക്രുദ്ധനായി ശത്രുസംഹാരത്തിനു പുറ 
പ്പെട്ടിരിക്കയാണെന്നു് അനുജന് ജ്യേപ്പഗനോട മറുപടി പറയുന്നു. നശ്വരമാ 

യ രാജൃത്തിനു വേണ്ടി ധര്മ്മപുത്രന് കളവുപറഞ്ഞു ഗുരുവിനെ കൊല്ലിച്ചതു” 

വലിയ അധര്മ്മമായി പ്പോയെന്നു” ഗുരുഭക്തനായ ആ സഹോദരന് ജ്യേഷ്ഠ 
നോടു വെട്ടിത്തുറന്നു പറയുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

നാരായണാസ്രമതുടന് പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുമപ്പെൊഴേ 

കാററട്ച്ചൂ പിന്പുറത്തു കാറില്പാത്തിടി യോട്ടമേ. 1 

കല്യഞ്ങി ഭൂമി ചിക്കെന്നു കലങ്ങി കടലൊക്കയും 
മടങ്ങ । മേല്ലോട്ടൊഴകിത്തുടങ്ങീ പുഴ മുററുമേ. ി 

എകര്ന്ന ഗിരിശൃംഗങ്ങഠം തകര് തത്ര ഭാരത! 
ഇടംചുററീ പാണ്ഡവരെക്കടന്നു മൃുഗജാതികഠം. 3 

കൂരിരുട്ടും വന്നു ചിന്നി സൂര്യന് കലുഷമട്ടിലായ* 
ദുഷ്ടക്രവ്യയാദരൂതങ്ങഠം ഹുഷ്ടമട്ടെത്തി യങ്ങനെ. 4 

ദേവദാനഗന്ധര്വ്വരേവരും ത്ൂസ്പ3രായ" നൃപ! 

എന്തെന്തെന്നായ്* ബഹളമായ് ചിന്തുമീമട്ട കാണ്കയാല്. 5 
പാടേ നടുങ്ങീ മന്നോര്കഠം പേടിച്ചു ധരണീപതേ! 

മഹാഭയങ്കരം ദ്രരണി മഹാസ്്രമതു കാണ്കയാല്. 6 

2 ജാല മന്..--ന"ചന് 2 പിഗര്ഹിതന് നിന്ദ്യന്. 3 ത്രസ്തൂര്--പേ 
ടിച്ചു വഥച്ചവം. 
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ധൃതരാഷ്ട്രന് പറഞ്ഞു 

പെരിയോരാപ്പടയുടന് തിരിയെ ദ്രോണനന്ദന൯ 
അതിദുഃഖാര്ത്തനായത്താത, വധാമര്ഷിയണനയ്റ്റുവേം, 7 

കുരുക്കളേല്പതായ്ക്കണ്ട ധദൃഷ്ദൃയമ“നന്െറ രക്ഷയില് 
പാണ്ഡവന്മാരെനത്തു മന്ത്രം നടത്തീ, ചൊൽക സഞ്ജയ! 8 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മുന്നമേ ധാര്ത്തരാഷ'ട്രന്മാര് പാഞ്ഞു കണ്ടു യൃധിഷ്യിരന് 

പിന്നെയബ്ബ ഹളാഘോഷം കേട്ടര്ജ'ജുനനൊടോതിനാന്൯. 9 

ലയേധിഷ്യിരന് പറഞ്ഞു 

ദ്രോണാചാര്ൃയനെയി പ്പോരില്ദ്ധൃഷ്ടദയൂമനന് വധിക്കവേ 
മഹാസുരന് വൃത്രനെയാ വങ്കി കൊന്ന കണക്കിനെ, 310 

ദീനാത്മാക്കഠം ജയം പോരില്ക്കരുതാതായ” ധനഞ്ജയ! 

തന്െറ രക്ഷയ്ക്കുറച്ചോടീ പോര്ക്കുളം വിട്ടു കാരവര്. 11 
പിന്സുൂതന്മാര് മരിച്ചിട്ട ചുററീടം തേരുമായ” ചിലര് 

കൊടിയും കുടയും പോയിക്കൂബരം വീണുമേ നൃപര് 12 

മേല്ക്കൂട്ട പോയുഴന്നും മറെറാന്നില് കേറീട്ടബുദ്ധികരം 
പേടിച്ചു കാല്കൊണ്ടശ്വത്തെയോടടിച്ചും ചിലര്, തേര്കളും 

ഉരുളിച്ചു നുകം മററും പൊട്ടി പ്പേടിച്ചു മണ്ടിനാര് 
അശ്വപൂൃഷ്യത്തുമങ്ങര്ദ്ധഭ്രഷ്ട'രാകൃഷ്ടരായ”2 ചിലര്. 14, 

ആനക്കഴുത്തില് നാരാചസ്ൃതര്്രായ് നില തെററിയോര് 
അനമ്വേററുഴന്നാനറ്കൊന്നും പത്തു ദിക്കിലുമേ ചിലര് 15 
ശസ്്ര്രവും ചട്ടയും പോയി വാഹനം വിട്ട ഭൂമിയില് 
ചക്രം കേറീട്ടററ ചിലര് ഗജാശ്വങ്ങഠം ചവിട്ടിയും. 10 

പേടിച്ചച്ഛാംയെന്മകനേ,യെന്നു കൂക്കീട്ടമേ ചിലര് 
അന്യോന്യമറിയാതായി തോജഡസ്സററ മയങ്ങി യോർ. 117 
മകനച്ചു൯ തോഴര് തമ്പി മുറി യുള്ളി ജ്ജനങ്ങളെ 

കയററ। നീര് നനനയ്റക്ൂന്നൂ മററു പേര് ചട്ടയയരിയോര്. 38 

ദ്രോണന് മരിച്ചിട്ടമ്മട്ടായ” പാഞ്ഞു പോയ പെരുംപട 
വീണ്ടും തിരിപ്പിച്ചതാരെന്നറി വുണ്ടെങ്കി ലോതെടടോ. 39 

അശ്വപഹ്രഷിതവും ധീരഗജബ്ദംഹി തഘോഷവും 

തേരുരാംധ്വനിയയം കൂടി ക്കേംപ്പുണ്ടൊച്ച മുഴത്തിതാ. ന] 

കുരുക്കടലി ലിഗ് ഘോഭമിരമ്പല് മുതിരുംപടി 

വീണ്ടും വണ്ടും വാച്ചിടന്നുണ്ടെന്നായാക്കാരിളകംവിധം. ക 

രോമാഞ്ചാഞ്ചിട്ട വണ്ണം കേയക്കുമീ ബ്ബഹളാരവം 

ഗ്രസിക്കുമേ ശക്രനൊക്കും മുപ്പാഠരെന്നോര്ത്തിടുന്നു ഞാന്. ക 

! 1 അര്ദ്ധഭൂഷൂര് --പകതറ വീണവര്. 2 ആകൃഷൂടര് ..വലിക്കപ്പട്ടവര്. 
ഉ നാരാചസ്ൂതര്൪.. അമ്പുകഠം തറച്ചവര്. 
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ഇതു വജധരന്നുള്ള ഭൈരവാരവമായ് വരാം 
ദ്രോണൻ മരിക്കെദ്ദേവേന്ദ്രനെത്തുന്നോ കരവാര്ത്ഥമായ?? 26 

കുളര്മെയ” പൂണ്ട വല്ലാതെ പരുങ്ങീ രഥിപുംഗവര് 
അവിടെബ”ഭീഷണാരാവമേവം കേട്ടു ധനഞ്ജയ! 4 

ആരീച്ചീന്നും കാരവരെയയറപ്പിച്ച മഹാരഥന് 

തിരിപ്പിക്കുന്നു പോരിന്നായ” ദേവരാജന് കണക്കിനെ? 26 

അര്ജ്ജയനന് പറഞ്ഞു 

ഉഗ്രകര്മ്മത്തി ന്നൊരുങ്ങീ ദ്ധൈരൃമുഠംക്കൊണ്ടു കാരവര് 

ആര്ക്കുള്ള വീര്ൃയമവലംബിച്ചു ശംഖു വിളിപ്പതോ, 26 

ശരം വെല്ലോരു ഗുരുവെക്കൊന്നാരി തപ്പേടിയോ തവ? 
കുരുപ്പുടയുറപ്പിച്ചിട്ടാരാ൪ക്കുന്നെന്നു മന്നവ! 7 
ഫ്രീമധന് മഹാബാഹു മത്തമാതംഗഗശയായവന്൯ 

വ്യാധഘാസ്യനഗ്രകര്മ്മാവു കുരുക്കഠംക്കഭയപ്രദന്, 38 

ആരുണ്ടായപ്പെൊഴോ നല്കീ ദ്രോണന് പഴ്തുളെയായിരം 
യോഗ്യവി പ്രര്ക്കാവൊരശ്വത്ഥാമാവലറിടുന്നതാം. 9 

വീരന് ജനിച്ചവാറുച്ചൈശ്രവസ്സനെന്ന കണക്കിനെ 
ഹ്രേഷിച്ചിളക്കിനാന് ഭൂമി യെന്നല്ലാ മുന്നു ലോകവും. 30 

അതു കേട്ട മറഞ്ഞോരാബ ഭൂതം നല്കിയവന്നു പേര് 
അശ്വത്ഥാമാവെന്നവന്താനീയാര്ക്കുന്നതു പാണ്ഡവ! ൫1. 
അനാഥനെപ്പേോലെയാരെ നമൃശംസക്രിയയാല്ത്തദാ 
പാര്ഷതന് കൊന്നുവോ, വന്നതായവന്നുള്ള നാഥനാം. 34 

എന്നാചാര്യന്െറ മുടിയില്പ്പാരഷതന് പിടി കൂടിനാന് 
അതാ ദ്രണി പൊറുക്കില്ലാ തന്െറ വീര്യമറിഞ്ഞവന്. 83 
രാജ്യം കൊതിച്ചു ചെയ്തപ്പോ പൊളിയാല് ഗുരുപൂജ നീ 

ധര്മ്മജ്ഞനാണു പോ. ലെന്നിട്ടധര്മ്മം ചെയ്തിതുല്ക്കടം. ഒക 

ചരാചരത്രിലോകത്തില് ചിരം ദുഷ് കീര്ത്തി നില്ലൃമേ 
രാമന്നു ബാലിഘാതത്താല്പ്പോലീ ദ്രോണവധത്തിനാല്. 35 
ധര്മ്മം തികഞ്ഞോനെന് ശിഷ്യനാകുമീപ്പാണ്ഡുനന്ദനന് 
പൊളി ചൊല്ലില്ലെന്നു നിങ്കല് വിശ്വസിച്ചീടിനാനവന്. 36 

സത്ൃച്ചട്ടയി ലുയാംപ്പുക്കമ്മട്ടസത്യത്തിനെബ “ഭവാന് 

ആചാര്ൃനോടുരച്ചല്പോ ചത്തു കുഞ്ജരമെന്നുമേ. 97 
അതുകൊണ്ടായധം വെച്ചു നിര്മ്മമന് ബുദ്ധി കെട്ടവന് 
വിഹ്വലപ്പെട്ടിതു വിള മൂപം നീ കണ്ടവണ്ണമേ. 99 

അദ്ദേഹം ദുഃഖമുഠംക്കൊണ്ടു വിമുഖന് പുത്രവത്സലന് 
നിത്ൃധര്മ്മം വിട്ട ശിഷ്ൃയനാലേ നിഹതനായ'” ഗുരു. 39 
ശ്ര്്രം വെച്ചേോരു ഗുരുവെക്കൊല്ലിച്ചിട്ടങ്ങധര്മ്മമായ് 

സാമായ്ൃയനായ് പാര്ഷതനെക്കാത്താലും ശക്തനെങ്കില് നീ.ക0 
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ഹതബന്ധു ചൊടിച്ചേററ ഗുരുപുത്രന് ഗ്രസിക്കവേ 
ഞങ്ങളാരും പാര്ഷതനെക്കാക്കാനാളാകയില്ലിഹ. ക്രയ 
സൌഈഹാദ്ടം ജീവജാലത്തി ല്ച്ചെയുമീയതി മാനുഷന് 
പിതൃകേശഗ്രഹം കേട്ട നമ്മെപ്പേോംരില് വധിക്കുമേ. കമ, 

ആചാര്യരക്ഷഷ്ര്കേററം ഞാന് വിളിച്ചാര്ത്തെന്നിരിക്കിലും 
താനേ ധര്മ്മം കൈവെടിഞ്ഞ ശിഷ്യനാല് ഹതനായ'് ഗുരു 43 
വയസ്സ നമ്മഠംക്കധികം ചെന്നു ശേഷം കുറചചുതാ൯ 
അതിന് വികാരമാണി ങ്ങീയധര്മ്മം ചെയ്ൃതുല്ക്കടം. 44 
ഇഷ്ടം കൊണ്ട ച്ചനെപ്പോലെ ധര്മ്മം കൊണ്ടച്ചനൊത്തവന് 
ഒട്ടനഠഠംക്കുള്ള നാടിന്നായ”ക്കൊല്ലിക്കപ്പെട്ട ഹാ! ഗുരു. 45 
ധൃതരാഷ'ട്രന് ഭീഷ -മനുമാ ദ്രോണന്നും ധരണീപതേ! 
വിട്ടിരുന്നു ഭൂ നിയെല്പാം തല്പരാത്മജരൊത്തവന്. 46 

അമ്മട്ടുള്ളാ വൃത്തി നല്കിപ്പരര് പുജിച്ചിരുന്നവന് 
മകനെക്കാഠം മേലെയെന്നെക്കണ്ടിരുന്നീടിനാന് ഗുരു. 47 

ആയഴ്യൃധം വെച്ചെതിര്ക്കാതൃള്ളവനെക്കൊന്നിതാഹവേ 
യുദ്ധം ചെയുമ്പൊളവനെക്കൊല്പില്പാ ശക്രനാകിലും. 8 

നിത്യ്യോപകാരിയാ വൃദ്ധഗുരുവില് ദ്രോഹമിങ്ങനെ 
അനാര്യരാം നമ്മഠം ചെയതു രാജ്്യാര്ത്ഥം തൃച്ചബുദ്ധികഠം. 49 

അയ്യോ കഷ്ടം! മഹാപാപം ചെയ്തല്ലോ കഠിനക്രിയ 
രാജ്യസൌഈഖ്യത്തി നായിക്കൊല്പിച്ചല്വോ ദ്രോണനേയുമേ. 60 
പിതൃബ്ഭ്രാതൃക്കളെബ “ഭാര്യാപുത്രരെജജീ വനേയുമേ 
അര്ജജൂനന് വിടുമെന് പ്രേമാലെന്നോര്ത്താനെന്നുടേ ഗുരു. 81 
അവനെക്കൊല്വതും രാജ്യകാംക്ഷി കണ്ട പൊറുത്തു ഞാന് 
അതിനാല് തലകീഴായ” ഞാന് നരകം വീഴുവേന് വിഭോ! 92 

ശന്്ൂം വെച്ചോരു മുനിയാം വൃദ്ധാചാര്ൃദവിജേന്ദ്രനെ 
നാടിന്നു കൊല്ലിച്ചു ചാക നപ്പു, ജീ വിക്കയല്ലിഹ. 63 

198. ധൂഷ“ടദ്യമ്നവാക്യം 

അര്ജ്ജുനന്െറ ഉപാലം ഭത്തിനു ധര്മ്മപുത്രന് ഒരു മറുപടിയും പറയുയന്നീ 

ല്ല. പരക്ഷ, ഭീമന് അര്ജ്ജുനന്െറ ധര്മ്മബുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യന്നു. 
അപമാനം സഹിചു കഴിചു കൂട്ടന്നതു മനുഷ്യോചി തമല്ലെന്നു ഭീമന് വാദിക്കു 

അ. ബ്രാഹ്മണധര്മ്മം വിട്ട് ആയ്യധം ധരിച്ച ദ്രോണനെ കൊന്നതില് യാ 

തൊരു തെററുമില്ലെന്നും താന് ജനിച്ചതുതന്നെ ദ്രോണവധത്തിനായിട്ടണെ 
ന്നും ധൃഷ്ടദ്യധ്നന് ഉദ് ഘോഷിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അര്ജജുനന്തന് വാക്കു കേട്ട മിണ്ടിയില്ലാ മഹാരഥര് 
ധനഞ്ജയ നൊടര്വ൮റശ, പ്രായമപ്രിയമൊന്നുമേ, 1 



590) നാരായണാസ്രുമോക്ഷപര്വ്വം 

പരം ക്രുദ്ധന് ഭീമസേനന് പറഞ്ഞിതു മഹാഭജന് 
കൌ മയനാധര്ജജുനനെക്കുത്സി ക്കുംപടി ഭാരത! ക് 

“ “ കാട്ടില്ലാര്ക്കും മുനികണക്കോതുനനൂ ധര്മ്മവാക്കു നീ 

നൃസ്തുദണ്ഡന് വ്രതം പൂണ്ട വിപ്രനാംപോലെയര്ജജുന! ള് 

ക്ഷതാല്ക്കാപ്പോന് ക്ഷതാജീ വി സ്റ്രീസാധു ക്ഷമയൃയള്ളവന് 
ക്ഷത്രിയന്, ക്ഷിതി ധര്മ്മം ശ്രീ കീര്ത്തിയെന്നിവ നേടമേ. 

ക്ഷത്രിയന്െറ ഗുണം മററും തികഞ്ഞോന് നീ കുലോദ്വഹന് 
അപണ്ഡിതന്റെറ മട്ടേവം ചൊല്വതും ഭംഗിയല്ലെടോ. 5 

പരാക്രമം നിനക്കുണ്ടു പാര്ത്ഥ, ശക്രന്നു തുല്യമേ 
ധര്മ്മം തെററിക്കേറിടാ നീ കരയെക്കടല് പോലവേ, 6 
നിന്നെപ്പജിച്ചിടാതാരു പതിമ്മൂവാണ്ടു കാലമേ? 
അമര്ഷത്തെപ്പിന്നി ലാക്കി സ്വധര്മ്മം കാത്തിടുന്നു നീ. 7 

ഭാഗ്ൃത്താല്ത്താത, നിന് ചിത്തം സ്വധര്മ്മത്തോടുചേര്ന്നതാം 
ഭാഗ്യം നിനക്കാനൃശം സ്യം ബുദ്ധിയയം നിത്ൃയമചൃത! ളു 

ധര്മ്മം ചെയും നിന്െറ രാജ്യ മധര്മ്മത്താലെ നേടിനാര് 
പാഞ്ചാലിയ്യെസ്സുഭഷ്റ്കേററിപ്പരാമര്ശിച്ചു വൈരികഠം. 9 

വല്ലലത്തോലുടുപ്പിച്ചു കാട വാഴിച്ചു നമ്മളെ 
അതിന്നനര്ഹരായോരെപ്പതിമ്മുവാണ്ട വൈരികയം. 19 
ഈയമര്ഷസ്ഥാനമൊക്ക നീ പൊറുത്തിതു സന്മതേ! 
ക്ഷത്രധര്മ്മപ്രസംഗത്താലിതെല്ലാം ചെയ്തവെച്ചു നീ. 11 

അധര്മ്മമതൊഴിപ്പാനായോര്ത്തി പ്പോം നിന്നൊടൊപ്പമേ 
ക്ഷുദ്രരാം രാജ്യഹരരെക്കൂട്ടത്തോടെ മുടി ക്കുവന്. മ 
പറഞ്ഞില്ലേ മുന്പു പോരിന്നൊരുങ്ങും ഞങ്ങളോടു നീ 

ശക്തി പോലേല്ലകെ, ന്നിപ്പോഠം നീ ഗര് ഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ, 13 

ധര്മ്മബുദ്ധിക്കാഗ്രഹിപ്പ നീ മിഥ്യാവാക്കു*മാത്രമാം 
ഭയാര്ത്തരാം ഞങ്ങളുടെ മര്മ്മം വാക്കാല് പിളര്പ്പു നീ. 14 
മുറിപ്പുണ്ണില് ക്ഷാരമിടുംവണ്ണമേ ശത്രുകര്ശന! 
നിന് വാകൃശല്യമേറെറന്്െറ ഹൃദയം തകരുന്നിതാ. 19 

അധര്മ്മതത്ത്വമറി യുന്നീലാ ധാര്മ്മികനാം ഭവാന് 

തന്നെയും നമ്മെയും വാഴ”ത്തേണ്ടോരെ വാഴ”ത്തുന്നതില്ല നീ. 

കൃഷ്ണന് നില്ലമ്പൊളി ദ്രോണപൃത്രനേ വാഴത്തിടുന്നു നീ 
അവനോ നിന്െറ പതിനാറാലൊന്നിന്നില്ല ഫല്ഗുന! 37 

തനിയേ തന്െറ ദോഷങ്ങഠം പറയാന് നാണമില്പയോ? 
പിളര്പ്പേനൂഴി കോപിക്കില്ത്തകര്പ്പേന് പര്വ്വതങ്ങളെ 18 

പൊന്നണിഞ്ഞുള്ളഗ്രഗുരുഗദ ചുററിച്ചു വിട്ട ഞാന് 
ലേണ്റ്റൊക്കും മാമരങ്ങാം കാററുപോലെയുടപ്റ്റുവന്. 19 

₹ മിഥ്യാവാക്കു?.... അര് ത്ഥമീല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവന്. 
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ഇന്ദ്രാദി വാനോര് വന്നാലുമമ്പെയ്യോടിച്ചുകൊള്ളവന് 
പാര്ത്ഥ, രക്ഷോദൈതൃഫണി മര്ത്ത്യന്മം രോടുകൂടവേ. 20 
നീയമ്മട്ടണ്ണനാമെന്നെയറിഞ്ഞോന് ഭരതര്ഷഭ! 
തേടി ടൊല്ലാ ദ്രോണപുത്രഭയമിങ്ങതി വിക്രമ! [2 
അല്ലെങ്കില് നില്ക്കൂ ബീഭത്സോ, മുററും മന്നൊരരാടൊത്തു നീ 

ഞാനൊററയഷ്ക്കീഗ്ഗദയെടുത്തിവനെപ്പോരില് വെല്പുവന്൯. 42 
ചൊടിച്ചാര്ക്കുന്ന ഹരിയെ ഹിരണ്യകശിപുപ്പടി.”” 
പാഞ്ചാലരാജന്െറ മകന് പിന്നെപ്പാര്ത്ഥനൊടോതി നാന്. 23 

ധൃഷ്യദ്യമ“നന് പറഞ്ഞു 
ബീഭത്സോ, വിപ്രക്ര്മ്മങ്ങഠം മനീഷികഠം വിധില്ലവ 

യാജനാ'ദ്ധ്യറപനം ദാനം യജ്ഞം പിന്നെ പ്രതിഗ്രഹം 24 
ആറാമതദ്ധൃയനവുമതിലേതിലിദരിക്കവേ 
ദ്രോണനെക്കൊന്നു ഞാനെന്തി നെന്നെറ്റര്ഹിപ്പു പാര്ത്ഥ, നീ? 
സ്വധര്മ്മത്തേ വിട്ടൊഴിഞ്ഞും ക്ഷത്രധര്മ്മമെടുത്തവന് 

അമാനുഷാസ്രുത്താല് നമ്മെക്കൊല്ദവാന്൯ ക്ഷുദ്രങ്ങഠം 
[ചെയ”“വവന് 26 

മായ ചെയുംപോലെയേററസഹ്യദവിജബന്ധുവെ 
മായം കൊണ്ടു വധിച്ചാലുമെന്തതില്ത്തെററു ഫല്ഗുന! 27 
അമ്മട്ടുള്ളോരായവനെ ഞാന് കൊല്കെ ദ്രോണ നന്ദനന് 
ഉച്ചത്തി ലാര്ക്കുന്നു ണ്ടെന്നാല് കോട്ടമെന്തുണ്ടെനിക്കിതില്? 28 
ഇതൊരല്ഭതമല്ലേതും ദ്ൂരണി പോരെന്ന പേരിനാല് 
കൊല്ലിപ്പതും കാരവരെപ്പാലിപ്പാനായിടാത്തവന് 29 
ഗുരുഘാതകനെന്നെന്നെച്ചൊല്വു ധാര്മ്മികനായ നീ 
അതിന്നു തീയിലുണ്ടായോന് പാഞ്ചാല്യസുതനാണു ഞാന്. 390 
കാര്യാകാര്യം സംഗരത്തില് സമമായയള്ളൊരുത്തനെ 
ആമോ വിപ്രന് ക്ഷത്രിയനെന്നൊന്നു ചൊല്വാന് ധനങ്ജയാ! 

ബ്രഹ”മാസ്രുത്താലനസ്രുജഞവധം ക്രോധിച്ചു ചെയ്യവന് 
എല്ലാംകൊണ്ടും വദ്ധ്യനല്ലെന്നാമോ പുരുഷസത്തമ। 32 
വിധര്മ്മി2 വിഷസങ്കാശ3നെന്നു ധര്മ്മജ്ഞര് ചൊൽല്വതും 
അറിഞ്ഞു ധര്മ്മതത്ത്വജ്ഞനെന്തേ ഗര്ഹിപ്പതര്ജ് ജന 93 
ആ നൃശംസനെ ഞാന് കേറിത്തേരില്വെച്ചു വധിച്ചതാം 
അനിന്ദ്യനാമെന്നെയെന്തേ ബീഭത്ധസോ, വാഴ്ത്തിടാത്തു നീ? 
അഗ്നൃര്ക്കവിഷസങ്കാശം പാര്ത്ഥ, കാലാനലോപമം 
ദ്രോണത്തലയറുത്തിട്ടതെന്തേതും വാഴ്ത്തി ടാത്തു നീ? 95 
അനൃന്െറയല്ലെന്െറതന്നെ ബന്ധുക്കളെ വധിച്ചവന് 
അവന്െറ തല വെട്ടീട്ടമുഠംച്ചൂടാറുന്നതില്ല മേ. 36 

1 യാജനം ട യാഗംചെയ്യിക്കല്. 2 വിധര്മ്മി ..സ്വധര്മ്മംവീട്ടും അന്യ 
ധര്മ്മം സ്വീകരിച്ചവന്, 3 വിഷസങ്കാശന് ംവിഷംപേോലെ വര്ജ്ജിക്കേ 
ണ്ടവന്. 
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അതെന്െറെറ മര്മ്മം കീറന്ജണ്ടവന്െറ തല ഞാന൯ുടന് 

ജയദ്രഥന്െറ തലപോലീട്ടീലാഖേട്ഭൂമിയില്. 37 

ശത്രുക്കളെ ക്കൊന്നിടാഞ്ഞാലധര്മ്മം പോലതര്ജ” ജൂന! 
ക്ഷത്രിയന്നിതുതാ൯ ധര്മ്മം കൊല്കയോ കൊലജയജേല്ലയോ 35 

ധര്മ്മത്താല് ഞാന് ശരത്രുവി നെപ്പോരില്ക്കൊന്നിതു പഠണ്ഡവ। 
അച്ചുന്െറ തോഴന് ഭഗദത്തനെ നീ കൊന്നവണ്ണമേ.. 9 

പിതാമഹവധം പോരില്ച്ചെയ്യോര്പ്പ ധര്മ്മമെന്നു നീ 

ഞാന് ദുഷ്യവൈരി യെക്കൊല്കെദ്ധര്മ്മം കാണാത്തതെന്ത നീ? 

ചാര്ച്ചയാല് താഴുമെന്നോടു ചൊല്ലീടായ”കിതു പാര്ത്ഥ, നീ 
തന്മെയ് മടക്കി സ്സോപാനമാക്കുമാന**യൊടാംവിധം. 41 

ക്ഷമി പ്പേന് ഞാനര്ജ് ജന, നിന് വാഗതിക്രമമൊക്കയം 
ദ്൫൦പദീ ദ്രാപദേയന്മാര്മൂലം, മററില്പ കാരണം. 42 

കുലക്രമം വൈരമെനിക്കാചാര്യനൊട വിശ്രുതം 
ഇതു ലോകങ്ങളറിയും നിങ്ങളം പാണ്ഡുപുത്രരേ! 43 

പാണ്ഡുജോഷ്ഠന്നില്ലനൃത,മിങ്ങധര്മ്മവുമര്ജ്ജുന 
ചത്തു ശിഷ്യദ്രോഹി പാപി; യുദ്ധം ചെയ്ത ജയിക്ക നീ. 44 

199. ധൃഷടദ്യമ“നസാതൃകിക്രോധം 

ധഷൂദ്യമനന്െറ വിരവാദം കേട്ട സാത്യകി മുന്നോട്ട വന്നു", അയാഠം 
ചെയത പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കാതി രിക്കുത്തക്കതെല്ലെന്നു വാദിക്കു 
ന്നു. ഭൂരിശ്രവസ്സി നെ കൊന്ന രീതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ധ്ൃഷ്ടയള”നന് സാ 
തൃകിയെ കുററപ്പെടുത്തുന്നു. വാക് തരക്കും മൂത്തു” രണ്ടഭപേരം ഏററമട്ടമെ 
ണായപ്പോഠം, ഭീമന് ചെന്നു” സാത്യകിയെ പിടിച്ചു മാറുന്ന. 

ധദുതരഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ന്യായംപോലേ സാംഗവേദമൊക്കകച്ചാല്ും മഹാശയന് 

ഹ്രീമാന് സാക്ഷാല്ദ്ധനുര്വ്വേദം തന്നി ലെന്നുമറച്ചവന് 3. 

മഹര്ഷിപുത്രനാ ദ്രോണനവനില്ക്കുററമങ്ങനെ. 
നീചന് നൃശംസനാം ക്ഷുദ്ര൯ ഗുരുഘാതി യുരഷ്ത്ണുവേ, മ 

ഏവന് കനിഞ്ഞീക്കര്മ്മങ്ങഠം ചെയുന്നൂ പുരുഷര്ഷഭര് 
അമാനുഷങ്ങഠം വാനോര്ക്കും ദുഷ“കരങ്ങമുശേഷവും, ഒ 

ആ ദ്രോണനെപ്പാപി കുററം വെളവില്ച്ചൊല്ലിടമ്പൊഴേ 
അമര്ഷിപ്പീല; മോശംതാ൯ ക്ഷാത്രം, മോശമമര്ഷവും. 4 

പാര്ത്ഥര് മുററും പാര്ത്ഥിവരും പോരില് വില്ലേന്തിടുന്നവര് 
കേട്ടെത്ത ചൊല്ലീ" പാഞ്ചാല്ൃയനോടതോതുക സഞ്ജയ! ം 

& ടുസാപാനം- ചവിട്ടപ ടി, 

37 
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സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ക്രൂരം ചെയ്യും പാര്ഷതനാച്ചൊന്ന വാക്കുകഠം കേട്ടുട൯ 
മിണ്ടാതെ നിന്നിതന്നേരമേവരും ധരണീപതേ! € 

അര്ജ' ജൂനന് വക്രനോട്ടത്താല് നോക്കി ദ്രപദപുത്രനെ 
സബാഷ പം നെടുവീര്പ്പിട്ട ധിക്കുധിക്കെന്നു! ചൊല്ലിനാന്. 

ധര്മ്മജന് മാരുതി യമര് കൃഷ്ണനും മററുപേരുമേ 

നാണിച്ചു നിനനൂ രാജാവേ, ചൊല്ലീ സാതൃകിയിങ്ങനേ: 8 

"“ ആണായിട്ടില്ലൊരുവനുമി വിടെപ്പംപകാരിയെ 
അശുഭം ചൊല്ലുമീ നീചപുമാനെക്കൊന്നിടായ “കയാല്, 9 

നിന്നെപ്പാണ്ഡവരെല്ലാരും നീന്ദിക്കുന്നുണ്ട നിന്ദിതം 

ഇടപ്പാപം ചെയ് കയാല് വിപ്രരാ ശ്വപാക“നെയാംവിധം. 

ഈപ്പെരും പാതകം ചെയ്തു സര്വ്വസജ്ജനിന്ദിതന് 

നല്പ സത്സഭയി ല്ക്കേറിച്ചൊല്ലാന് നാണിപ്പതില്പയോ? 41 

നിന് നാവും തലയും നൂറായ് തകരാത്തതുമെനത്തുവാന്? 

ഗുരുനിന്ദയി നാല് ക്ഷുദ്ര, പാപാല് വീഴാത്തതെത്തു നീ? 12 

വാച്യന്3 നീ പാണ്ഡവര്ക്കെല്പാം വൃഷ്ണ്യന്ധകജനത്തിനും 
കഷ്ടുകര്മ്മം ചെയ്തമാഠംക്കൂട്ടത്തില് നീ മേനി ചൊല്കയാം. 13 

അനാരൃമതു ചെയ്യേററം ഗരുദ്രോഹം തുടര്ന്ന നീ 
വദ്ധ്യനല്ലോ, ക്ഷണംപോലും ജീവിച്ചിടിഖിനിപ”ഫലം. 14 

പുരുഷാധമനാം നീ വിട്ടാര്യന് മററാരു ചെയ്തിടും 

മുടി ചുററിപ്പിടിച്ചിട്ട ധര്മ്മിഷ്ൃഗുരുവിന് വധം? 15 

ഏഴ കീഴേ നിന്മേല്യം ബാന്ധവന്മാര് പതിച്ചുപോയ് 
യശസ്സും കെട്ടിതു കുലപാംസനന്: നീ പിറക്കയാല്. 16 

ഭീഷ“മനെപ്പററിയോതീലേ നരാഗ്ര്യന് പാര്ത്ഥനോ$ നീ? 
അതതമ്മട്ടാ മഹാത്മാവുതന്നെ കല്ലിച്ചൊരന്തമാം. 17 

അദ്ദേഹത്തെക്കൊന്നതും നിന് സോദര്യന്* പാപകൃത്തമന്; 
പാഞ്ചാലപൃത്രന്മാരെന്നോേ പാരില്ല്ലെയില പാതകം. 18 

അവന് ഭീഷ “മാത്തകൃത്തായ* നിന്നച്ചുന് തീര്ത്തവനാണുപ്പോല് 
ശിഖണ്ഡി , കാത്തിതദ്ദേഹം മൃത്ൃവാമവനേയുമേ*. 19 

അധര്മ്മിക്ഷുദ്രര് പാഞ്ചാലര മിത്രാചാര്യവിരോധികഠം 

സോദര്യനൊത്ത നീമൂലം ധിക്കരിക്കുന്ന ൩ജ്ജനം. 90 

ഇനി മേലീവിധം വറക്കീയെന്െറ മുന്പിട്ടരദ്ക്ുകില് 

വജ്ോഗ്രഗദയാല് നിന്െറ തല തല്പിത്തകര്ക്കുവന്. 1 

1 ധിക്കുധിക്കെന്നു” (ധിക് ധിക് എന്നു”) കഷ്ടം കഷ്ടം എന്നു", 

൭ ശ്വപാകന് പറയന്. 3 വാചുന് -- കുററം ചെയ”“തവന്., 4: കലപാംസ 

നന് -- കുലത്തിനു" അപമാനം വരുമളുന്നവന്. 5 സോദര്യന് --. സഹോദരന്; 

ശിഖണ്ഡി 6 ശിഖണ്ഡി പോലും ഭീഷ്മനെ കൊല്ലുക യുണ്ടായില്ല. 
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ലോകം ബ്രഹ്മഘ”നനാം നിന്നെക്കണ്ടാലര്ക്കനെ നോക്കുമേ 
നിന് ബ്രഹ്മഹത്യയാല്ദുഷു, പ്രായശ്ചിത്തം കഴിക്കുവാന് 22 

പാഞ്ചാലദയര്വ്വത്ത, നിയെന്മുന്പിലെന് ഗുരുതന്നൊടും 

ഗുരുവി നേറ ഗുരുവധം ചൊല്വാന് നാണിപ്പതില്പയോ? 23 
നില്ലനില്ലെന്നുടെ ഗദാഘാതമൊന്നു സഹിക്ക നീ 
നിന് ഗദാഘാതമൊട്ടേറെസ്സഹിച്ചീടന്നതുണ്ട ഞാന്. "* 24 

ഏവമാസ്സാത്വതന് രൂക്ഷമാക്ഷേപിച്ചൊരു പാര്ഷതന് 
ചൊടിച്ച സാതൃകിയൊട ചൊടിച്ചോതീ ചിരിച്ചുതാന്. 25 

ധൃഷ്ടദ്യമ്നന് പറഞ്ഞു 

കേഠാപ്പുണ്ടു കേഴംപ്പുണ്ടിതൊക്കെ ക്ഷമി ക്കുന്നുണ്ടു മാധവ! 

അന രൃദുഷ്ടനാക്ഷേപിച്ചിടം സാധുമനുഷ്യനെ. 26 

ക്ഷമ നന്നുലകില്, പക്ഷേ പാപിയില് ക്ഷമ പററിടാ 

ക്ഷമിപ്പോനെപ്പാപി തോററിതിവനെന്നു നി നയ്ക്കൂമേ. 27 
നീയോ ക്ഷുദ്രാചാരനതി നീചനാം പാപനിശ്ചയന് 

മുടിതൊട്ടടിയോളം തെററുള്ള പ്പേോഠഠം തെററു ചൊല്കയാം. 28 

പ്രായോപവിഷ്ടനായ് കൈയററള്ള ഭൂരിശ്രവസ്സ്റിനെ 
തടുത്തിട്ടും നീ വധിച്ചെന്നതിലും പാപമെന്തുവാന്? 29 

ദിവ്യാസ്രരവയഹമേറേറാരാ ദ്രോണനെസ്സറംഗരത്തില് ഞാന് 
ശം വിടുകിലും കൊന്നു ക്രുരദുഷ”കൃത₹മെന്തിതില്? 30 

പ്രായോപ വിഷൂമുനിയായ് പൊരുതാതുള്ളൊരുത്തനെ 
പരന് കൈയു മുറിച്ചോനെക്കൊന്നോന് ചൊല്ലുന്നു സാത്ൃയകേ! 

നിന്നെത്തട്ടി മറിച്ചിട്ട ചവിട്ടിക്കേറി വീര്യവാന് 
അപ്പ്ോഴെന്തേ കൊന്നിടാഞ്ഞൂ പുരുഷശ്രേഷ്യനായ നീ? 92 

മു൯പര്ജ”ജൂുനന് വെന്ന ശൂരവീരനാം സാമദത്തിയെ 

അനാരൃനാം നീയാ ലാക്കിലല്ലോ ചെന്നു വധിച്ചതും. 33 

ഏതേതിടം പാണ്ഡുസൈന്യം ദ്രോണനോടിച്ചിടന്നിതോ, 
ആഅതാതിടം ശരനിര ചൊരിഞ്ഞെത്തിയിരുന്നു ഞാന്. ൫94 

നീയിത്തരം പാപകര്മ്മം ചണ്ഡാലയട്ട ചെയ്യവന് 
കുററം പറയൃയവാനുള്ളോന് പരുഷം ചൊല്വതെന്തെടോ? 26 

നീയീക്കര്മ്മം ചെയ്തവന്, ഞാനല്ലാ വൃഷ്ണി കുലാധമ! 
പാപകര്മ്മാശ്രയന് നീയാണി നിച്ചൊലരുതിങ്ങനെ. 36 
മിണ്ടാതിരിക്കുകിനി മേലെന്നോടോതരുതപ്പുറം 
ഇതാണു മേലുകിഴെന്നോടൊന്നും ചൊല്ലേണ്ടതില്ലിനി. 317 
അതല്ല മാഡം കൊണ്ടിട്ടു വീണ്ടും പരുഷമോതിയാല് 
നിന്നെയമ്പവെയ്ക ഞാന് പോരില് കാലനൂര്ക്കു കടത്തിടടം. 38 

* ക്രൂരദുഷ് കൃതം കഠിനമായ പാപം 
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മുര്ഖ, ധര്മ്മം൦ക൦ണ്ടമ:ത്രമേവം സാധിക്കയില്ലെടോ 
അധര്മ്മത്താലവര്ക്കുള്ള തൊഴിലിന്മട്ടകേഠംക്ക നീ. 9 

ചതിച്ചു, മുന്പധര്മ്മത്താല് പ: ണ്ഡ൨ന് ധര്മ്മപുത്രനെ 
ക്രേശിപ്പിലൂ കൃഷ്ണ്യേയമധര്മ്മത്താലെ സാതൃകേ! 40 

കൃഷ്ണയോടും പാണ്ഡവമരെയൊക്കയും കാട കേററിനാര് 

സര്വ്വസ്വവും കൈക്കലാക്കിയധര്മ്മത്താലെ ബാലിശ! 41 
അധര്മ്മത്താലെയരി കളപകര്ഷിച്ചു ശല്യനെ 
അധര്മ്മത്താല്ക്കൊന്നു വീഴാത്തീ ബാലസഭദ്രനേയയമേ. 82 
ഇങ്ങും കൊന്നി തധര്മ്മത്താല്ബ “ഭീഷ “മനാം കുരുവൃദ്ധനെ 
അധര്മ്മത്താലെ ധര്മ്മജ്ഞന് നീ കൊന്ന യുപകേതുവെ. 83 
ഏവം ശത്രുക്കളും ചെയ് രൂ പോരിലീപ്പ:ണ്ഡവേയരും 

ധര്മ്മജ്ഞരാകിലും വീരര് ജയം കാപ്പവര് സാത്വത! [| 

ദുര്ജേ്ഞയം താന് മുഖ്യധര്മ്മം സുദുര്വ്വിദമധര്മ്മവും 
പൊരുതു കൌരവരെട പേഠകേണ്ടാകഥനൂര്ക്കു റ.. 45 

സഞ്ജയല് പറഞ്ഞു 

ഇമ്മട്ട പലതും ക്രൂരപരുഷോക്തികളങ്ങനെ 
കോഴപപ്പ്ിച്ച സാത്യകി ശ്രീമാനിളകിപ്പോയിതപ്പെൊഴേ. 46 
കേട്ടടന് ക്രോധരക്താക്ഷന് ഗദ കൈക്കൊണ്ടു സാത്യകി 
പാമ്പിനെപ്പോലെ ചീററീട്ട വില തേര്ത്തട്ടില് വെച്ചുമേ. 47 
പാഞ്ചാലൃനോട$ പാഞ്ഞേററു ചൊല്ലീ വാശി യൊടിങ്ങനെ: 

*  ചൊല്ലാ നിന്നോടു പരുഷം കൊല്ലേണ്ടോനെ വധിക്കുവന്. '" 
അമര്ഷി ബലവാനാകുമവന് പാഞ്ചാല്യനോടുടന് 
അന്തകന് നേര്ക്കന്തകന്മട്ടതിക്രുദ്ധനെതി ര്ക്കവേ, ട്9 
വാസുദേവന് ചൊല്ലിവിട്ട ഭീമസേനന് മഹാബലന് 
തേര് വിട്ട ചാടിച്ചെന്നിട്ട തടുത്തു കൈകഠംകൊണ്ടുടന്, 60 

ബലിയാകും പാണ്ഡവനെച്ചപൊടിച്ചാഞ്ഞേററ സാതൃകി 
ബലവാനെബ്ബലത്താലേ വലിച്ചും കൊണ്ടു പോയിനാന്. 61 

കാലറപ്പിച്ചു നി ന്നിട്ട ഭീ മനാശ്ശിനി പുത്രനെ 

ആറാമടിക്കങ്ങു നിര്ത്തീ ബലത്താല്ബ്ബലമേറിയോന്. 2 

ബലവാന് നിര്ത്തുമവനോടുടന് തേര് വിട്ട ചാടിയോന് 
പറഞ്ഞൂ മുദുവാക്കാലേ സഹദേവന് ധരാപതേ! 53 

* “ ഞങ്ങഠംക്കു പുരുഷവ്യാ[ഘ, മിത്രം മറെറാന്നുമില്ലെടോ 

വൃഷ്ണൃന്ധകന്മാര് പാഞ്ചാലന്മാരുമല്യാതെ മാധവ! 64 

വൃഷ്ണ്യന്ധകന്മാര്ക്കവ്വണ്ണം വിശേഷിച്ചു നിനക്കുമേ 

കൃഷ്ണന്നും ഞങ്ങളല്പാതെ മിത്രം മറെറാന്നുമില്ലെടോ. ടി] 

പാഞ്ചാലര്ക്കും കടല്വരെത്തി രഞ്ഞാല് വൃഷ്ണിപുംഗവ! ) 

പരം മിത്രം വേറെയില്ല പാണ്ഡുവൃഷ്ണികഠം പോലവ്വേം യ 



396 നാരായണാസ്ധ്രമോക്ഷപര്വ്വം 

ഇമ്മട്ടിവന്നങ്ങ മിത്ര, മങ്ങയ്തിവനുമങ്ങനെ, 

നിങ്ങഠം ഞങ്ങഠംക്കെന്നപോലെ നിങ്ങഠംക്കീ ഞങ്ങംം പോലെ 
എന്നാണു സര്വ്വധര്മ്മജ്ഞ, മിത്രധര്മ്മം സുരിച്ചു നീ യം. 
പാഞ്ചാല്യനില് ക്രോധമമര്ത്തടങ്ങൂ ശിനിപുംഗവ! 58 

ക്ഷമിക്ക നീ പാര്ഷതങ്കല് ക്ഷമിച്ചീടട്ടെ പാര്ഷതന് 
ക്ഷമിപ്പിക്കാം ഞങ്ങഠം മറെറന്തിതില് സാമ്യം വരേണമേ. ' "59 

സഹദേവന് സാത്ൃകിയ്യെശ്ശുമിപ്പിക്കുമ്പൊഠം മാരിഷ! 
പാഞ്ചാലരാജന്െറ മകന് ചിരിചുംകൊണ്ട ചൊല്ലിനാൻ: 60 

“ “വിട്ട വിട്ട സാതൃകിയെബ്ഭീമ, സംഗരഗര്വ്വിയെ 
ഇവനെന്നോടണഞ്ഞോട്ടേ കാററ കുന്നി നൊടാംവിധം. 61 

കൂരവ്പെയ്കിട്ടിവനുടെ സംരംഭം ഞാന് കെടുക്കുവന് 

ഇവന്െറ യൃദ്ധോദ്ൃമവും ജീവനും പാര്ത്ഥ, സംഗരേ! 62 

എന്തു ചെയ്യേണ്ടു ഞാനി പ്പം കാര്യം വന്നേററിതിപ്പൊഴേ 
മഹത്തൊന്നീ പ്രഠണ്ഡവര്ക്കു വന്നടുക്കുന്നു കാരവര്. 63 

അല്ലെങ്കില് നിര്ത്തുമവരെയൊക്കുയും പോരിലര്ജ'ജുനന് 
ഞാനുധെന്നാലിവനുടെ തലയവ്പെയ്ത വീഴത്തുവന്. 64 

എന്നെക്കൈയറേറാരു ഭൂരിശ്രവസ്സനെന്നോര്ക്കയാണിവന് 
വിടടകിന്നിവനേ ഞാനോ കൊന്നീടുമിവനെന്നെയോ.'' 65 

പാഞ്ചാല്യച്ചപമൊല് കേട്ട പാമ്പു പോലെ ചീററുന്ന സാത്യകി 
ഭീമന്്റ കൈകെട്ടി നുള്ളില് പിടയുന്ന പരം ബലം. 66 

വൃഷങ്ങഠം പോലാര്ത്തു കൈയ്യക്കുള്ളോരാശ്ശക്തരെത്തദാ 
സത്വരം കൃഷ്ണനും ധര്മ്മപുത്രനും ചെന്നു മാരിഷ! 67 

പരം പ്രയതപ്പെട്ടിട്ട തടുത്താരങ്ങു വീരരെ. 

ചൊടിച്ചു കണ് ചുവന്നോരാ വിലുന്മാരെത്തടുത്തുടന് 
പോരിന്നേല്ും വൈരികഠംനേര്ക്കെതിര്ത്തു ക്ഷത്രിയര്ഷഭര്. 

200. പാണ്ഡവസൈന്യാസ'ത്രത്യാഗം 

കളവുപറഞ്ഞു” അച്ഛനെ തെററിദ്ധരിപ്പിച്ച ധര്മ്മപുത്രനെ കൂട്ടത്തോടെ 

നശിപ്പിക്കുമെന്നുള്ള ശപഥം ഒരീക്കല്ക്കൂടി ആവര്ത്തിച്ചുകൊണ്ടു” അശ്വ 

ത്ഥാമാവു” പോര്ക്കളത്തിലിറങ്ങി ശത്രുക്കളടെനേരേ നാരായണസ്റ്രം പ്രയോ 

ഗിക്കുന്നു. ധരമ്മപുത്രരുടെ പരിഭവം പറച്ചില്. എല്ലാവരും വാഹനങ്ങളില് 
നിന്നിറങ്ങി ആയയധം താഴെവെക്കാന് കൃഷ്ണന് പറയുന്നു. ഭറമനൊഴിച്ചെല്ചാ 

വരും അങ്ങനെ ചെയുന്നു. നാരായണാസ്ര്രം ഭീമന്െറനേരേ പാഞ്ഞെത്തുന്ന, 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെച്ചെയ്തൂ വൈരികളില് കദനം ദ്രോാണനന്ദനന് 

പ്രളുയേ ജീവജാലത്തിന്കാലന്വിട്ടന്തകന്പടി , 1 
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കൊടിപ്പക്ഷം ശസ്തൂശൂ ഗം ചത്താനപ്പാറയ ങ്ങനേ 

അശ്വകിംപുരുഷക്കൂട്ടം വില്പാകും പല വള്ളികഠം ഥു 

ബകക്രവ്യാദബ ഹളം ഭൂതപക്ഷികം ചേര്ന്നതായ് 
ഭല്പമെയ്കരി വര്ഗ്ഗം കൊന്നുയര്ത്തീ ശവപര്വ്വതം. 3 

പിന്നെയൊട്ടേറെയുക്കോടമലറിബ“ഭരതഷര്ഭ! 
കേഴംപ്പിച്ചൂ നിന്െറ മകനെശ്ശപഥം വീണ്ടമായവന്: 4 

* "പൊരുതും ഗുരുവോടായിദ്ധര്മ്മകഞ്ച്യകമാര്ന്നവന് 
ശ്രസ്രരം വയ്ക്കുന്നു കാന്തയേന് ചൊല്ലീലേ ധര്മ്മനന്ദനന്? 5 

അതിനാലായവന് കാണ്കെപ്പടയോടിപ്പതുണ്ട ഞാന് 
ഒക്കയോടിച്ചിട്ടു കൊല്വേന് പാപി പാഞ്ചാലപുത്രനെ. 6 

എന്നോടു യുദ്ധംചെയ്യെങ്കില്ക്കൊല്വേനിവരെയൊക്ക ഞാന്, 
സത്യം നിന്നോടേററുചൊന്നേന് തിരിപ്പിക്കുക സേനയെ." 

അതു കേട്ടിട്ടു നിന് പുത്രന് തിരിപ്പിച്ചതു സേനയെ 
മഹാസി ംഹാരവത്തോടു . മഹാഭയമൊഴിച്ചുടന്. 8 

കുരുപാണ്ഡുപ്പുടകഠംത൯ സംഗമം പിന്നെ മന്നവ! 

വീണ്ടമുല്ക്കുടമായ” പൂ൪ണ്ണാംഭോധികഠംക്കെന്നവണ്ണമേ. 9 

സംരബ “ധരായ” ദ്രരണിയാലെയുറപ്പാണ്ടിട്ടു കാരവര 

പാണ്ഡുപാഞ്ചാലരോ ദ്രോണവധം കൊണ്ടിട്ടയരന്നവര്. 10 
പരം സദഹൃഷ്ടരായ് തമ്മില് ജയം കണ്ടീടുമായവര് 
പോര്ക്കുളത്തില്ച്ചൊടിച്ചേലുമുക്കതൃയല്ക്കടമായിതേ. 11. 

മല മാമലയില്പ്പോലെയാഴിയാഴിയിലങ്ങനേ 
ചെന്നടിക്കുംപോലെയേററു കുരുപാണ്ഡവര് മന്നവ! 12 
പരം ശംഖസ ഫസ്രങ്ങഠം പെരുമ്പറയസംഖ്യമേ 

മുഴക്കി യേററം ഹര്ഷിച്ച് കുരുപാണ്ഡവസേനകഠം 13 

കടഞ്ഞീടന്ന കടലിന് കടുഘോഷം കണക്കിനെ 

പരന്നി താപ്പടയുടെ പെരുതാമല്ഭതാരവം. 14 
നാരായണാസ്ത്ൃയമന്നേരമെടുത്തു ദ്രോണനന്ദനന്൯ 

പാണ്ഡുൂപാഞ്ചാലസൈന്യത്തെ ലാക്കാക്കീട്ട തൊടുത്തുട൯. 25 

ദിഘാഗ്രബാണങ്ങളപ്പോോടംപ്പുറപ്പെട്ടിതസംഖ്യമേ 
ദീപ്യാസ്യാഹി കഷളെപ്പോലെ പാണ്ഡുപ്പട മുടിപ്പവ. 36 
അവ ദിക്കുകളാകാശം പടയും മൂടിയാഹവേ 
ക്ഷണം കൊണ്ടുലുകില് സൂര്യരശ മി പ്രായം നരേശ്വരാ! 17 

തെളിഞ്ഞ വാനില് നക്ഷത്രംപോലെ മിന്നീട്ടു വേറെയും 

കാണായ” ൮൯ മഹിപാല, കാരിരുമ്ൃഗുളങ്ങളും. 38 
ചമ്രം നാലുള്ളോരു ചിത്രശതഘ”്നികഠം ഗുളം ഗദ 
ക്ഷുരാന്തചക്രങ്ങളുമേ സൂര്യബി ംബങ്ങഠം പോലവേ. 19 

% ഭീപ്യാസ്യാഹിക ഠം... തിളങ്ങുന്ന മുഖങ്ങളോടുകൂടിയ സര്പ്പുങ്ങഴം. 



നാരായണാസ്രരമോക്ഷപര്വ്വം 

ശ്ര്ത്രാകൃതി കളെല്പാടം ചിന്നീട്ടു ഭരതര്ഷഭ! 
ആകാശം കണ്ടഴന്നോരാപ്പാണ്ഡു പാഞ്ചാലസൃങ്ജയര. 40 

എത്രദ്ത്ൂ പൊരുതുന്നുണ്ടോ പാണ്ഡവേയര് മഹാരഥര്, 
അത്രദ്ണൂ വര്ദ്ധിച്ചുവന്നിതാ മഹാസ്ത്രം നരേശ്വര! 21. 
നാരായണാസ്ത്രം ചെന്നേററു വധിക്കപ്പെടുമായവര് 

ചുററും തീയേറെറരിയയമമ്മട്ടായീ രണഭൂമിയില്. ക 

പവേനലൃണക്കുക്കാടഗ്നി ചുട്ടെരിക്കും പ്രകാരമേ 
ആ മഹാസ്രൂും പാണ്ഡുസൈന്യം ചുട്ടെരില്ലൂ പരം പ്രഭോ! 23 
ഏററം ത്ൂരസിച്ചുപോയപ്പ്യോഠംദ്ധര്മ്മരാജന് യുധിഷ്ടിരന് 
പടര്ന്നേന്തീടുമസ്രത്താല് സൈന്യം മുടിയവേ പ്രഭോ! 4൪. 

ബുദ്ധികെട്ടാസ്സറൈന്യമൊക്കയോടിീടുന്നതു കണ്ടുട൯ 

പാര്ത്ഥന്െറ മദ്ധ്ൃസ്ഥതയും പാര്ത്തോതീ ധര്മ്മനന്ദനന്. 25 
“ഹേ, ധൃഷ്ടദ്യമ”ന, പാഞ്ചാലപ്പടയോടൊപ്പമോട നീ 
അങ്ങും ശൈനേയ, പൊയ് ക്കൊഴംക വൃഷ്ണൃന്ധകജനത്തൊടും. 

തനിക്കു തക്കൊന്നു ചെയും ധര്മ്മാത്മാവായ കേശവന് 
ലോകത്തിന്നുപദേശിപ്പാന് പോന്നോനാത്മാവിനോതണോ? 

യുദ്ധം ചെയ്തീടേണ്ട ചൊല്പീടന്നേന് സൈന്യത്തൊടൊക്കഞാന് 
ഞാനുമെന് തമ്പിമാരൊത്തു തീയി ല്ച്ചെന്നങ്ങു ചാടവന്. 99 

ഭീരുദുസ്തരയുദ്ധത്തില്ബ “ഭീഷ” മദ്രോണാബധി ഭകറിയയം 
ദ്ര ണി ഗോഷ“പദവെള്ളത്താല്ക്കൂട്ടത്തോടിങ്ങു താഴുവന്. 29 
കാമം സാധിക്കട്ടെയി പ്പേഠം ദുര്യോധനനൃപന്നീഹ 
കല്യാണപ്പത്തി ഗുരുവേ വീഴ”ത്തി വിട്ടിതു പോരില് ഞാന്--- 
പോരില് ശീലംവരാതുള്ള ബാലനാമഭിമന്യവെ 
അവന് പല പടക്രൂരരൊത്തു കാക്കാതെ വീഴ്ത്തിനാന്; 31 

സഭയില്ക്കൂഷ്ണ ചോദിച്ചന്നുത്തരം ചൊല്ലിയില്ലവന് 
ഉപേക്ഷിച്ചു ദാസമാവമേല്ലമ്പോരം പുത്രനൊത്തവന്; 92 

മററുള്ളവര് തളര്ന്നാറേ പാര്ത്ഥഹി ംസണ്റണെതിര്ക്കുവാന് 
ധാര്ത്തരാഷടട്രന്നു താന് ചട്ട കെട്ടീ ഗസൈന്ധവരക്ഷയായ*; 

സതൃജിത്താദി പാഞ്ചാലന്മാരെ ബ്രഹ് മഠസ്്രവിത്തവന് 
നാം ജയിപ്പാന് ശ്രമിപ്പോരെ വീഴ്ത്തീ വേരോടുകൂടവേ; 93 

അധര്മ്മത്താല് നാട്ടില്നിന്നു പുറത്താക്കിയ ഞങ്ങളെ 
തടുത്തില്പാ പിനതുടര്ന്നില്പവനെക്കാത്തിരിക്കിലും; ം 

നമുക്കുവേണ്ടീട്ടൊടേടേ റെസ്സഹാദ്ടം ചെയ്തിടുന്നവന് 
ഹതനായി തവന്നായിച്ചാക്ുവന് ഞാന് സബാന്ധവന്, ”" 96 

എന്നു കയന്തേയന്ോോഗ്തുമ്പോഠംദ്ദാശാര്ഹന് ഭവമ്പലോടുടന് 
കൈകഠം പൊക്കി സ്സ്നേനയെത്താന് തടഞ്ഞിങ്ങനെ ചൊല്ലി 
“*വേഗമിങ്ങായുധം വെപ്പിന് വാഹനംവിട്ടിറങ്ങുവി൯ നാ൯: 



പാണ്ഡവസൈന്യാസ്്രത്യാഗം 599 

ഇതാ മഹാത്മാവയച്ചോരീയസ്്യപ്രതിഘാതമാം*. 38 

തേരാനയശ്വങ്ങളില്നിന്നേവരും കീഴിറങ്ങുവി൯ 
ഈയ്സ്്രം നിങ്ങളെക്കൊല്പാ ശ്ര്ത്രംവിട്ടുഴിവാഴുകില്. 89 
എത്രത്തോളം നിങ്ങളസ്പൂബലത്തോടേറെറതിര്പ്പതോ, 
അത്രത്തോളം കൌാരവന്മാര് ബലവത്തരരായ വരും. 0 

ആയ്ുയധംവെകചചു താഴത്തു വാഹനം വിട്ടിറങ്ങിയാല് 

അവരെപ്പോരിലീയസ്രം നിഗ്രഹിക്കുന്നതല്പിഹ. 41 
മനസ്സു കൊണ്ടുമിതി നോടെതിര്ത്തീടുന്നതേവരോ, 

പ്പാതാളം പൂകിലും കൊല്ലുമിതായവരെയൊക്കയും, 3 42 

വാസുദേവന്െറയാ വാക്കു കേട്ടപ്പേംളവര് ഭാരത! 

മനസ്സാല്ക്കരണത്താല്ും വിടാനിച്ചില്ലിതേവരും. 33 

ശ്ര്രരം വെപ്പാനൊരുങ്ങിടമവരെപ്പാര്ത്തു പാണ്ഡവന് 
ഹര്ഷി പ്പി ചൂം കൊണ്ട ചൊന്നാ൯ ഭീമനിങ്ങനെ മന്നവ! 34 

** ഒരിക്കലും ശ്ര്മിങ്ങു വെച്ചീടരുതൊ രുത്തരും 
ദ്രോണപുത്രാസ്ര്രമവ്പെയ്ക്ക യടുത്തീടുന്നതുണ്ടു ഞാന്. 45 
പൊന്നണിഞ്ഞു ഒള്ളൊരി യൂക്കന് ഗദകൊണ്ടും രണത്തില് ഞാന് 
കാലയ്മട്ടില് സഞ്ചരി പ്പേന് ദ്രരണയസ്രരത്തെ മുടിച്ചുട൯. 86 

വിക്രമത്തിന്നെനിക്കെപ്പേമായിട്ടില്ലിങ്ങൊരുത്തനും 
സൂര്യന്നു തുല്യമായ” വേറേ ഭജ്യാതിസ്റസ്റില്ലെന്നവണ്ണുമേ. 47 
ഉറപ്പുള്ളെന് കൈകഠം കാണ്മിന് തുമ്പി ക്കൈകഠംകണക്കിനെ 
പനിമാമലയെപ്പോലും വീഴ”ത്തുവാനിവ പോരുമേ. 438 

പതീനായിരമാനകമ്യത്തൊത്തുക്കന് മര്ത്ത്യരില് ഞാനൊരായം 
വാനോരിലിന്ദ്രന്മട്ടേററമെതിരറേറാന് പ്രസിദ്ധനാം. 9 

തടിച്ച ചമലുള്ളെന് കൈവീര്യം കാണട്ടെയിന്നിഹ 

ജ്വലിച്ചാളം ദ്രണിയുടെ ദി വ്യാസ്ര്രത്തെത്തടുപ്പതി ര. ൭0 

നാരായണാസ്രുത്തൊടെതിര്പൊരുതില്ലാരുമെങ്കിലോം 
അതിനോടേററു പൊരുവേന് കുരുപാണ്ഡവര് കാണ്കവേ. 51. 

അര്ജ്ജുനാര്ജ്ജുന, ബീഭത്സോ, ഗാണ്ഡീവം വില്ല വെജ്കകൊലാ 

തിങ്കഠംക്കൊക്കുന്ന നൈര്മ്മല്യം നിങ്കല്നിന്നു പതിച്ചുപോം.”' 

അര്ജ്ജുനന് പാഞ്ഞു 

ഭീമ, നാരായണാസ്ര്രത്തില് ഗോബ്ബാഹ”്മണരിലും ശരി 
ഇവയില് ഗാണ്ഡിവം വെയ്തുമെന്നാണെന്നുത്തമം വ്രതം. ചി 
എന്നു കേട്ടുടനേ ഭീമന് ദ്രണിയെപ്പാര്ത്തരിന്ദമ൯ 

സുര്യാഭമായ” മേഘഘോഷമുള്ള തേരാലെ കേറിനാന്. ൭൪ 

ശരജാലം കൊണ്ടവനെക്കൈവേഗാല് ശീ।ഘവിക്രമന 

കുന്തീപുത്രന് നി മേഷംകൊണ്ടേററു വര്ഷിച്ചിതപ്പൊഴേ., 55 

ന ഭ പ്രതിഘാതംംപ്രതറവിധി; തിരിച്ചടി. 



രാ നാരായണാസ്റ്രമോക്ഷപരവ്വം 

അപ്പോം ദ്രരണി ഹസിച്ചേററു വിളിച്ചിട്ടുമിവന്െറ മേല് 
മരം ജപിച്ചെരിമുനയുള്ള ബാണങ്ങാം രതുകിനാന്,. ൭൫ 
ദീപ്ലാ സ്യസരപ്പങ്ങഠം പോലെ മര്മ്മം പിളരുമമ്പുകയം 
ചിന്നി മിന്ന് പൊന്മയത്തീപ്പൊരി ചിന്നിയപോലവന്. 27 

ആബ്ഭീമനുടെയാകാരം ശോഭില്ലൂ പോരില് മന്നവ! 

മിന്നാമിനുങ്ങന്തിനേരം ചിന്നും കുന്നു കണക്കിനെ. 58 
എതിര്ത്തവന് പോരിടുമ്പോഠം ദ്രോണപുത്രന്െറയ്സ്്രമോ 

കാറേറററ തീയുപോലേററം വര്ദ്ധിച്ചു ധരണീപതേ! ട്ട 

ഭീമവിക്രമമായോരാ മഹാസ്രും വാച്ചു കണ്ടുടന് 
പാണ്ഡുസൈന്യത്തെ വിട്ടേററം ഭീമനേററു മഹാഭയം. 60 
ഉടനേ ദിവ്ൃശ്ൂഞ്ങഠം കൈപിട്ടുഴിയിലപ്പൊഴേ 
തേരാനയശ്വങ്ങളില്നിന്നി ങ്ങി ക്കൊണ്ടിതേവരും. 61 

അവര് ശസ്ത്രം വെച്ചു വാഹം വിട്ടിറങ്ങിയ നേരമേ 

വീര്യമേറുന്നാ മഹാസ്രരമെത്തീ ഭമന്െറ മാലിയില്. 62 

ഹാഹായെന്നായ് ജ് വ൨ജാലം വിശേഷിച്ച് ഹ പാണ്ഡവര് 
തേജസ്സിനാല് മൂടുമഠറ ഭീമനെക്കണ്ടിടായ് കയാല്. 63 

201. അശ്വത്ഥാമപരാക്രമം 

കൃഷ്ണന് ഭീഭനെ തേരില് നിന്നിറക്കി നാരായണാസ്രുത്തെ ശാന്തമാക്കുന്നു. 
യുദ്ധം പുനരാരംഭിച്ചപ്പോഠം നാരായണാസ്ര്രം വീണ്ടം പ്രയോഗിക്കാന് ദുര്യോ 

ധനനാവശ്യപ്പെടുന്നു. അതു വീണ്ടും പ്രയോഗിച്ചാല് പ്രയോക്താവി നെത്ത 
ന്നെ സംഹരക്കുമെന്നു് അശ.ത്ഥാമാവു മറുപടി പറയുന്നു. ആ ആചാര്ൃപൂ 

ത്രനുമായ്യണ്ടായ യൃദ്ധത്തില് ധൃഷ്ടദ്യമ്നന് തോല്ക്കുന്നു. ദുര്യോധന കര് 
ണ്ഇദശ്ശാസനാദികളായ ആറു മഹാരഥന്മാര് സാത്യകി യോടു തോററു പിന്മാറു 

ന്നു. അശ്വത്ഥാമാവു” മാളവചേദി ദേശീയരായ ചില രാജകുമാരന്മാരെ വ 

ധിക്കുന്നു. ഭീമനും അശ്വത്ഥാധാവുമായയണ്ടായ യുദ്ധത്തില് പാണ്ഡവസേന 

തോറേറാടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പൃകോദരനെയസ്ത്രത്താല് മൂടി ക്കണ്ടു ധനഞ്ജയന് 

വാരുണാസ്രരംകൊഴണ്ട രക്ഷചെയ'രൂ തേജസ്സ നിര്ത്തുവാന്. 2. 

വാരുണാസ്ത്രം കൊണ്ടു രക്ഷിച്ചതു കണ്ടില്ലൊരുത്തനും 
പാര് ത്ഥാസ്റ്രവേഗത്താലയം വന്തേജസ്സിന് മൂടലാലുമേ. ക 

സൂതാശ്വത്തേരകളെത്തോരു ഭീമന് ദ്രരണ്യസ്ര്മൂടലില് 
തീയിലുയംപ്പട്ട തീപോലെ ദുര്ന്നിരീക്ഷൃയന് ജ്വലിച്ചുതേ. 3 

രാത്രിക്ഷയരതിരു വക്ഷത്രമൊക്കയസ്താദ്രിപോം വിധം 
ബാണങ്ങളൊക്കബ” ഭിമന്െറ തേരിന൯നേര്ക്കെത്തിയങ്ങനെ. 3 

ആബ്ഭിമനും തേരുധശ്വങ്ങളും മാരിഷം, സൂതനും 



അശ്വത്ഥാമപരാക്രമം 

തീയിലുരംപ്പെട്ട മട്ടായി ദ്രോണപുത്രാസ്ര്രമൂടലില്. 

സചരാചരമാം വിശ്വം ഗ്രസിച്ചാ പ്രളയാനലന്൯ 
വിളവിന്റെറ മുഖത്തെത്തും മട്ടമ്്രം മൂടി ഭീമനെ. 

സൂര്യന് തീയില്പ്പെട്ടമട്ടാസ്സൂര്യനില്ത്തീ പെടുംപടി 
ആത്തേജസ്സ്സില്പ്പെട്ടവനെയറിയാതായി തൊന്നുമേ. 

ഭീമന്െറ തേരിന്നേര്ക്കന്്രം ചി തറുന്നതുമാഹവേ 
എതിരെന്നയ ദ്രരണി മുതിര്ന്നേല്പതും പാര്ത്തു കണ്ടുടന് 
ശരം വെച്ചുള്ളൊരാപ്പാണ്ഡവേയസൈന്യത്തെയൊക്കയും 

യൃധിഷ്ഠിരന്തൊട്ട മഹാരഥന്മാരെയുമങ്ങനേ 

മഹാദൃതികളാം കൃഷ്ണാര്ജ്ജൂനന്മാര് വെമ്പലോടുടന് 

തേര് വിട്ടു ചാടിബ ഭീമന്നേര്ക്കോടിനാര് വീരരപ്പൊഴേ. 

അവരാ ദ്രോണപുത്രന്്റെറയസ്രുതേജസ്സി ലങ്ങടന് 

കടന്നു ചെ ബലികളപ്പോഴം മായയിലാണ്ടവര്. 

ആയ്ുയധ.വെച്ചായവരെയെരിച്ചില്ലസൂപാവകന് 

വാരുണാസ്ുത്തിനാല് കൃഷ്ണര്ക്കുള്ള വീര്യത്തിനാലുമേ. 

കര്ഷിച്ചൃ ഭീമനെയവരവരുള്ളായയധങ്ങളം 

നാരായണാസ്ൂശാന്തീിക്കായ” നരനാരായണര്ഷി കഠം. 

വലിക്കുമ്പോഴു മാര്ക്കുന്നൂ കുന്തീപുത്രന് മഹാരഥന് 

വര്ദ്ധിക്കുന്നു ദ്രരണി യൃടെ ദുര്ജ്ജയാസ്്രം കഠോരമായ”. 

അവനോടോതിനാന് കണ്ണ ''നിതെന്തേ പാണ്ഡുനന്ദന! 

തടുത്തിട്ടും പൃഥാപുത്ര, പോരില്പ്പിന്തിരിയാത്തതും? 

കുരുനന്ദനരെപ്പോരില് ജയിക്കാധെന്നിരിക്കിലോ, 

യുദ്ധം ചെയ്യില്പയോ ഞങ്ങാം മററുള്ളീ നരമുഖ്യരും? 

തേര്വിട്ടിഠറങ്ങീലയോ നാം നിന്നാഠംക്കാരിവരേവരും? 

കാന്തേയ, നീയയമതി നാല്ത്തേര് വിട്ടുടനി റങ്ങക. " 

എന്നും പറഞ്ഞുടന് കൃഷ്ണന് തേര്വിട്ടുഴിയിലാക്കിനാന് 

ക്രോധരക്താക്ഷ നായ്ച്ചീററും പാമ്പൊക്കും ഭീമസേനനെ, 

തേര്വിട്ടിറക്കിശ്ശൃസ്തുരത്തെത്താഴേ വെപ്പിച്ചനേരമേ 

ശമിച്ചു ശത്രു ഹരമായുള്ള നാരായണാസ്്ൂവും. 

ആ പ്രയോഗത്തിലാക്രുരതോജസ്സുങ്ങ ശമിക്കവേ 
ദിക്കും വിദിക്കുമൊക്കേയും തെളിഞ്ഞവിധമായിതേ. 
നല്ല കാററും വീശി മുററുമടങ്ങീ മൃഗപക്ഷികഠം 

പ്രവര്ഷിപല്പൂ വാഹനങ്ങരം ഭടരും മനുജേശ്വര! 

ആഗ് ഘോരതേജസ്സുവ്വണ്ണമൊഴില്ലളവു ഭാരത! 
ധീമാന് ഭീമന് പ്രകാശിച്ചു നിശാന്തേ രവി പോലവേ 
ചത്തു ശേഷിച്ചോരു പാണ്ഡുസൈന്ൃയവും നീന്നിതങ്ങനേ. 
അസ്ത്രം ശമിച്ചതായ്ക്കണ്ട നിന്െറ പുത്രവധത്തിനായ് 
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602 നാമായണാന്രുമോക്ഷപര്വ്വം 

നിലയ സൈന്യം നിന്നാറേയാ മഹാസ്രൂം ശമിക്കവേ 
ദുര്യോധനന് മഹാരാജ, ദ്രോണ പുത്ൂരന്വെടോതി നാന്: 3. 
“ * അശ്വത്ഥാമന്, വീണ്ടുമുടനീയസ്ത്രത്തെയയ്റ്റുക 
ഒരുങ്ങി നില്പ്പ പാഞ്ചാലര് പിന്നെയും ജയകാംക്ഷിക്ഠം.' "25 

നിന് പുത്രനേചം ചൊന്നപ്പോളശ്വത്ഥാമാവു മാരിഷ! 
ദീനനാം മട്ടു വീര്പ്പിട്ട ചൊന്നാൻ മന്നനൊടിങ്ങനെ: 26 
* “ ആവ്ൃത്തിയില്പീയ്രത്തിന്നൊക്കാ രണ്ടാമതെയുവാന് 
ആവര്ത്തിച്ചാല്ക്കൊല്ലമരിതാ പ്രയോഗിച്ചോനെ നിശ്ചയം .277 
ഇമ്മട്ട്രപ്രതിഹതി വാസുദേവന് നടത്തിനാന് 
അതിനാല് പോരില് വി ദ്വേഷിവധം പററില്ല മന്നവ! ൫8 
തോല്ല, ചാക്കിവയില്ച്ചാക്കു നല്പൂ തോല്ലകയല്ലിഹ 

ശ്ര്തപ്രയോഗാല്ച്ഛത്തോണുമിവര് തോററിതു വൈരികഠം."" 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

ആചാര്യപൂത്ര, രണ്ടാമതെയില്പിയ്രമെങ്കിലോ 

ഗുരുഘാതികളെക്കൊല് കഡ്യാസ്ധ്രംകൊണ്ടെസ്രുവിഅംമ! 30 
നിങ്കല്ദ്ദി പ്യാസ്റ്രങ്ങളോജസ്സറേറുമാ ത്രൃംബകങ്കലും 
നീയിച്ഛിച്ചാല് വിട്ടുപോകാ ചൊടിച്ചേല്യന്ന ശക്രനും. 91 

ധദൃുതരാഷ്ട്൯ന് പറഞ്ഞു 

ആദ്ദിവ്യാസ്ത്രം ശമില്ചാറേ ചയിയാല് ദ്രോണര് ചാകവേ 
ഏവം ദുര്യോധനന് ചൊന്നാ ദ്രരണി ചെയ്തതുമെന്തുവാന്? 32 
നാരായണാസ്ത്ും വിട്ടേററു പടത്തലയിലങ്ങനേ 

പോരിന്നൊരുങ്ങി നിലലുന്ന പാര്ത്ഥരെപ്പാര്ത്തു കണ്ടതില്. 33 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിതൃഘാതമറി ഞ്ഞോരാസ്സ്സി പഫോേലാംഗൂലകേതനന് 

ചൊടിച്ചു പേടിവിട്ടേററു ചെന്ന പാര്ഷതനോടുടന്. ൫83 

നരര്ഷഭന് ക്ഷൃദ്രകങ്ങഠം പാഞ്ഞേററി രുപതഞ്ചമുമേ 

അത്ൃന്തമൂക്കെടുത്തു ംകൊണ്ടെയ്ക്കാനാപ്പുരുഷര്ഷഭന്൯. 36 
ധ്ൃഷ്ടദ്യമ് നന് കത്തുമഗ്നിക്കൊക്കുമാ ദ്രോണപുത്രനെ 
എയ്ക്കാനങ്ങര്വ്വതും നാലുമമ്പുകൊണ്ടവനീപതേ! 96 
പൊനന്കെട്ടെഴം ശിതശരമെയ” രൂ സൂതനെ വിംശതി 
നാലു കൂരമ്പുകൊണ്ടെയ തൂ നാലു വാജി കളേയുമേ. യ് 

ഭൂകമ്പ മാംപടിക്കെയ്യെയ്ണലറഠീ ദ്രോണപുത്രനും 
പോരില് സര്വ്വജനപ്രാണഹരണം ചെയ്തിടുമ്പടി 88 
ശക്തനാം പാര്ഷതന്൯ ഭൂപ, കൃതാസ്ര്രന് കൃതനിശ്ചയന് 
പഠഞ്ഞണഞ്ഞു ചത്തൊഴി വെന്നുവഘല്പം ദ്ൂരണിയോടുതാന്. 99 
ദ്രോണപുത്രന്റെ തലയി ലുടനേ ശരവൃഷ്ടിയെ 

അമധേയ.ത്മ:വു പാഞ്ചാലൃസ് ചൊരിഞ്ഞൂ രഥിപുംഗവന്൯. 40 



അശ്വത്ഥാഃപരാക്രനം 609 

ചൊടില്ലവനെയവ്പെയ്ക മൂടിനാ൯ ദ്രോണനന്ദനന് 

അച്ഛുനെക്കൊന്നതോര്ത്തെയ രൂ പത്തമ്പവനെ വീണ്ടുമേ. 31 
കൊടി വില്ലും രണ്ട കത്തിയമ്പാഞ്ഞെയ്കു മുടിച്ചുടന് 

ദ്ൂരണി പാര്ഷതനെപ്പീഡിപ്പിച്ചു മററ ശരങ്ങളാല്. 42 

കൊടിയശ്വങ്ങഠം തേരെല്പാം പോക്കിനാന് ദ്രരണിയാഹവേ 
അവര്ന്െറ പിന്തുണക്കാരെ ക്രുദ്ധ൯ മൂട" ശരങ്ങളാല്. 45 
പാഞ്ചാലസൈന്യമുടനേ പാഞ്ഞുപോയീ ധരാപതേ! 

ശരവര്ഷ കൊണ്ട മുറിപ്പെട്ടുഴന്നിടര് പെട്ടഹോ! ടക 

യോധന്മാര് തിരിയെദ്ധൃഷ്ദ്യമ“നന് മാഴ്കുന്ന കണ്ടുടന് 
ദ്രോണപൃത്രന്്റെ തേര് നോക്കിത്തേരോടിച്ചെത്തി സാതൃകി . 
അദ്ദിപ്പിച്ചാനെട്ട കൂരമ്പെയ്യവന് ദ്രോണപത്രനെ 

വീണ്ടുമെയ്താനി രുപതും നാനാമട്ടിലമര്ഷിയെ. 3൫ 

എയ് തൂ സൂതനെ നാലമ്പങ്ങെയ” രൂ നാലു ഹയങ്ങളെ 
കൈവേഗത്താലവെയ്യറുത്തു വില്ലും കൊടി യുമങ്ങനേ. 47 

ഉടച്ചി തശ്വങ്ങളൊത്ത പൊന്നണിത്തേരുമപ്പ്ൊഴേ 
മുപ്പതവ്പെയ്കത ഹൃദയത്തിങ്കലായ” ഭൃശമാഹവേ. 48 

ഏവം പീഡപ്പെടുന്നശ്വത്ഥാമാവു ബലവാന് നൃപ! 

ചുററും ശരനി രപ്പേററു ചെയ്യേണ്ടതറിയാതെയായ“. 39 

ഗുരുപുത്രന്നീ നിലയില് നിന്െറ പുത്രന് മഹാരഥന് 
കൃപകര്ണ്ണാദ്യരൊത്തമ്പാല് മൂടീ സാത്വതവീരനെ. 60 

ദുര്യോധനര്താനിരുപതാക്കപന് മൂന്നുമപ്പൊഴേ 
കൃതവര്മ്മാവു പത്തമ്പ കര്ണ്ണനന്പതുമങ്ങനേ, 5 

ദുശ്ശാസനന് നൂറു ബാണം വൃൃഷസേനനുമേഴുടന് 

ഏയ് രൂ സാതൃകിയെച്ചുററമേററു തീക്ഷ് ണശരങ്ങളെ. ക 

അപ്പൊളാസ്സ്റാതൃയകി നൃപ, മഹാരഥരെയൊക്കയും 
ക്ഷണം വിരഥരാക്കീട്ടു പിന്തിരിപ്പിച്ച മന്നവ! ൭൪ 

അശശ്ഥാമാവു ചൈതന്യം പൂണ്ടിട്ടു ഭരതര്ഷഭ! 

ദുഃഖാര്ത്തനായിച്ചിന്തിച്ചു നെടുവീര്പ്പിട്ടു വീണ്ടമേ. ൭൪ 

ഉടന് വേദറ രഥം കേറിയെത്തി ദ്രരണി പരന്തപന് 
തടുത്തിതാസ്സ്റാതൃയകി യെപ്പെരുത്തമ്പ കളെയ്കയവന്. ൭ 

ഭാരദ്വാജസുതന് പോരിലനണണയുയന്നതു കണ്ടുടന് 

തേര് പോക്കി വീണ്ടും വിമുഖനാക്കി വിട്ടു ൪ഹാരഥന്. 6 

അപ്പൊളാപ്പാണ്ഡവര് നൃപ, കണ്ട സാതൃകി വിക്രമം 
ശംഖ്ുമൂതീ ടി നാരേററം മുഴക്കീ സിംഹനാദവും. ് 

ഇമ്മട്ടവന്െറ തേര്: പോക്കിസ്രൈനേയന് സതൃവിക്രമന് 
വധിച്ചു വൃഷസേനറെറ തേരാഠം മൂവായിരത്തിനെ. 9 
കൊ കൃപടന്െറ പതിനയ്യായിരം കുഞ്ജരങ്ങളെ 



604, നാരായ ണാസ്രമോക്ഷപര്വ്വം 

സാബലാശ്വങ്ങളെക്കൊന്നാനവന൯ന്പതിനായിരം. 59 

പരം ദ്രരണി മഹാരാജ, പെരും തേരേറി വീര്യവാൻ 

ശൈനേയനുടെ നേര്ക്കെത്തീ ചൊടിച്ചു കൊല ചെയ്യുവാന്. 60 

അവന് വീണ്ടും വന്നു കണ്ട തീക്ഷ്“ണക്രൂരശരങ്ങളെ 

എമയ്കകെഷ്ണ മെയ് കീറി വീണ്ടും ശത്രുജിത്തായ സാതൃകി. 61 

ശൈനേയനെയ്ക്ുള്ള നാനാശസ്ത്രുമേറേറററമര്ഷണന് 

പെരും വില്പാിയാം ദ്രരണി ചിരിച്ചുംകൊണ്ട ചൊല്ലിനാൻ: 

“ഗുരുഘാതിയില് നിന് കൂറി ങ്ങറിവേന് ശിനിപുത്ര, ഞാന് 

ഞാന് ഗ്രസിപ്പോരി വനെ നീ കാപ്പഠനാളല്ല തന്നെയും, 63 

ശൈനേയ, സതൃമാണെന്െറ തപസഡസ്സാണാണയിട്ടു ഞാന് 

സര്വ്വപാഞ്ചാലരെക്കൊന്നു മുടിക്കാതെ തിരിച്ചിടാ. 64 

പാണ്ഡവര്ക്കുള്ള ബലവും വൃഷ്ണ കഠംക്കുള്ള ശക്തിയ്യം 

ഒക്കക്കാട്ടാം സോമകരെ മുടിച്ചീടുന്നതുണ്ട ഞാന്." " 65 

എന്നുരച്ചര്ക്കരശ”മ്യാഭം നമ്മൊട്ടുള്ളമ്പ വിട്ടുതേ 

വും വൃത്ൂരനിലിന്ദ്രന് പോലാ ദ്രാണി ശിനിപുത്രനില്. 66 

അവന്റെറ ചട്ട പൊട്ടി ച്ചിട്ടപവെയ്ക്കള്ളെൊരമശ്ശൂരം 

നിലം പിളര്ന്നു കയറിയളയിരല്പ്പാമ്പ പോലവേ. ൦ 

ചട്ട പൊട്ടി യൊരാശ”ശ്ൂരന് തോത്രമേററാന പോലവേ 

വില്ലമമ്പും വിട്ടു പടുവ്രണച്ചോരയൊലിച്ചവന് 68 

തളര്ന്നു ചോരയാറാടിത്തേര്ത്തടത്തിലിരുന്നുപോയ, 

ദ്രോണപൃത്രന്െറ തേര് വിട്ട മഠററിനാനാശു സാരഥി. 69 

നല്ക്കടക്കെട്ടുള്ള മൊട്ടുഴിഞ്ഞ വേറിട്ടൊരമ്പിനാല് 

ക്രൃമദ്ധ്യം പാര്ത്തെയ്കു ധൃഷൂദ്യമ“നനേയും പരന്തപന്. 0 

മുഴമ്പററമെയ “ത്തേററു പി ന്നെപ്പാരമാര്ത്തി പെടുത്തവന് 
തളര്ന്നു പോരില്പ്പാഞ്ചാലൃയനാശ്രയിച്ചു ധ്വജത്തെയും. 71 

സിംഹം പീഡിപ്പിച്ച മത്തഹസ്ത!ക്കൊത്തവനെ ദ്ൂൃതം 

തുണച്ചെത്തീ പാണ്ഡവരിലഞ്ചു ശൂരര് മഹാരഥര്. 72 
അര്ജജൂനന് ഭീ മനവ്ൃണ്ണം ബ്ബ ഹല്ക്ഷത്രാഖൃയപരരവന് 

ഇളയേ.രാച്ചേദി രാജന് മാളവേന്ദ്രന് സുദര്ശനന് 73 

ഹാഹാകഠറരത്തോടുമിവരെല്ലാം വില്പമുയര്ത്തിയോര് 

വീരനാം ദ്രണിയെച്ചുററും വളഞ്ഞു വീരരായവര്. 74, 

അമര്ഷി ദ്രണി യെയിരുപതടി ദൂരെ നിന്നവര 
എല്ലാടമൊപ്പരയ്യഞ്ചു ബാണമെയ്ക്ിതു ചുററുമേ. 7 

പാമ്പുകഠംക്കൊക്കുമിരുപത്തഞ്ചു തീക്ഷ“ണശരങ്ങളാല് 
ഇരുപത്തഞ്ചമ്പുമൊപ്പം ദ്രരണിയെയ്ക്ക നുറുക്കിനാന് 76 

ഏഴവ്പെയ്ക്കാപ്പയരപനെ ദ്ൂരണിയാര്ത്തിപ്പെടുത്തിനാന് 
മൂന്നു മാളവനേയൊന്നു പാര്ത്ഥനേയാറു ഭീമനെ. 7 



അശ്വത്ഥാമപരാക്രമം 

ആ മഹാരഥരെല്ലാരുമെയ രൂ ദ്രണിയെ മന്നവ! 

ഒപ്പവും വേറെയും സ്വര്ണ്ണപംഖതീക്ഷ്ണശരങ്ങളാല്, 
യയവരാജാവിരുപതമ്പവെയ് രൂ ദ്രോണകുമാരനെ 
പാര്ത്ഥനെട്ടമ്പെയ്കു പിന്നെ മമ്മൂന്ന മ്പുകളേവരും. 

ആറമ്വെയ “തൂ പാരത്ഥനെ ദ്രോണപൃത്രന് 
പത്തമ്പെയ'രതൂ വാസുദേവന്െറ മേലും 

ഭീ മന്നഞ്ചാ യവരാജങ്കല് നാലു-- 

മീരണ്ടെയ് രൂ മാളവപാരവര്ക്കും. 

ആറമ്പേയ്മാസ്സ്ുതനേ വായുജനന്െറ-- 

യീരണ്ടമ്പാത കൊടി വില്ലും മുറിച്ചു 

പാരം ശരം പറരത്ഥനിത്ത്താന് ചൊരിഞ്ഞു 

സി ംഹംപോലെൊന്നലറ ദ്രോണപത്രന്. 

ഉട്ട് ത്തേച്ചുള്ളമ്പവന് തൂക ടുമ്പോഴം 
മന്പി ല്പ്പിീന൯്പില്ച്ചുററുമോ ദ്രോണപുത്രന് 

ഭൂവാകാശം വിണ്ണു ദിക്കും വിദിക്കും 
മുടീ ഘോരാകാരബറണങ്ങളാലേ. 
തേരോടടുത്തുള്ള സുദര്ശനന്റെറ 

ശക്രദ്ധ്വജം പോലെഴുമാക്കൈയു രണ്ടും 
ശിരസ്സമാശ്ശുക്രസമോഗ്രവീര്യന് 
മൂന്ന്പെയ്ിട്ടൊപ്പമറത്തു വിട്ടു. 

തേര്വേലാലേ പാരവനേ ഹനിച്ചു 
തേരമ്വെയ്തിട്ടെള്ളപോലേ നുറുക്കി 
ഗന്ധം പൂശും കൈകഠം രണ്ടും നുറുക്കി 

ബഭല്പത്താലേ തല കണ്ടിച്ചു വിട്ടു. 
യുവാവിന്ദീവരവര്ണ്ണം കലരന്ന 

ചേദീശനാം യുവരാജാവിനേയും 

കത്തും തീയിന്നൊത്ത ബാണങ്ങളെയ്ക്കു 
കാലന്നേകീ വാജി സൂതാന്വിതംതഠന്. 

മാളവന് പാരവന് ചേദിയുവരാജാവു മുവരെ 
നേരിട്ടാ ദ്രോണതനയന് കൊന്നതായ്ക്കണ്ടു പാണ്ഡവന് 
ഭീമസേനന് മഹാബാഹു ക്രോധമുഠംക്കൊണ്ടിതേററവും. 
ചൊടിച്ച പാമ്പുകഠംക്കൊക്കും കടുതീക്ഷ“ണശരങ്ങളാല് 
അടരില് ദ്രോണസുതനെ മുടി ക്കൊണ്ടാന് പരന്തപന്. 

തേജസ്ന്സേറും ദ്രരണി യുമാശ്ശൂരവര്ഷം തടുത്തുടന് 
അമര്ഷമാണ്ട കൂരമ്പു തുകിനാന് ഭീമസേനനെ. 

ബലി ഭീ൨ന് മഹാബാഹു പോരില് ദ്രാണസുതന്നുടെ 

വ ല്പറുത്തു കത്തിയമ്പാലമ്പവെയ“ തു ദ്രരണിയേയുമേ. 

മുറിഞ്ഞ വില്ല കൈവിട്ടം ദ്രോണപുത്രന് മഹാശയന് 
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606 നാരായണാസ്രരോക്ഷപര്വ്വം 

വേറേ വില്ലേന്തിയംമ്പററമെയ്യാനാബ ഭീമസേനനെ. 
ദ്രരണയും ഭീമനും പോരില്ബ്ബലവിക്രമശാലികയം 91 

ശരവര്ഷം തൂകി മാരി പെയും കാറുകഠം പോലവേ. 

പെന്കടക്കെട്ടുരായ”ത്തേച്ച ഭീമപ്പേരേന്തുമമ്പേുകഠം 92 

മേഘങ്ങളരക്കനെപ്പോലെ മൂടീ ദ്രോണനെറ പുത്രനെ. 

അവ്വണ്ണം ഭീമനും ദ്രണി രൂകീടും മൊട്ടുഴിഞ്ഞവ 93 

നൂറുമായിരവും ബാണമേററുടന് മൂടിയപ്പൊഴേ. 

പോരാളിയാം ദ്രരണി പോരിലമ്പാല് മൂടിടടമായവന് 4 

നൃപതേ, കൂസിയി ല്ലേതുമതൊരല്ഭതമായിതേ. 

പിന്നെബഭമന് മഫാബാഹു പൊന്നണിഞ്ഞു ശിരങ്ങളായ 

പത്തെഴുത്താണിയമ്പവെയ് രൂ യമദണ്ഡങ്ങളൊത്തവ. 

ദ്രോണപൃത്രന്റെറ പൂുണെല്ലിന് ഭാഗം പുക്കവ മാരിഷ! 96 

പിളര്ന്നു കേറിയുടനേ പുററില്പ്പാന്പ കഠം പോലവേ. 

മഹാത്മാവാം പാണ്ഡവനാഞ്ഞെയ്യോരാ ദ്രോണനന്ദനന് 97 

കൊടിക്കാലും പററി നിന്നു കണ്ണ രണ്ടുമടച്ചുപോയ്. 

മുഹുൂര്ത്തത്താല്ബ്ബോധമാര്ന്നു പന്നെ ദ്രരണി മഹീപതേ! 98 

പോരില്ച്ചോരയണിഞ്ഞിട്ടു പാരം ക്രോധമിയന്നുതേ. 
മഹാത്മാവാം പാണ്ഡുപുൂത്രനേററമാഞ്ഞെയ്യൊരായവന് 99 

ഭീമത്തേരി ന്െറ നേര്ക്കേററമൂക്കെടുത്തു മഹാളജന്. 
ചെവിയോളം വലിച്ചെയ്യ മൂര്ച്ച കൂടീടമ്പുകഠം 200 

പാമ്പിന്നൊത്തവ നൂറെണ്ണമെയ്കകൊണ്ടിതു ഭാരത! 
അവന്െറ വീര്യം കൂസാതെ സമര്യരാഘി മാരുതി 101 

ഉടന് ചൊരിത്തിതതൃശഗ്രശരവര്ഷങ്ങഠം പാണ്ഡവന് 
അമ്പെയ്യവറ്െറ വില്പാശൂ മുറിച്ചാ ദ്രോണനന്ദനന് 302 

ചൊടിച്ചെയ രു പാണ്ഡവനെ മാറില്ത്തീക്ഷ“ണശരങ്ങളാല്. 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തിബ ഭീ മനേററമമര്ഷണന് 103 

അഞ്ചു കൂരമ്പെയ്കുകൊണ്ടാനടരില് ദ്രോണപുത്രനെ. 
മഴക്കാറുകളെപ്പോലെ ശരവര്ഷം ചൊരി ഞ്ഞവര് 304 

ക്രോധരക്താക്ഷരായ"ത്തമ്മില്പ്പേഠരില് മൂടീടിനാരുടന്. 
തലശബ'ദത്തൊടും കൂരമ്പെയ്കു തമ്മീ ലടി ല്ലവര് 108 

വാശിയാല് പൊരുതി ക്കൊണ്ടാര് ചെയ്തതി ന്നെതിര്ച്ചെയ'വ 
പരം പൊന്നു പതിച്ചള്ള പെരും വില്ലിട്ടലച്ചുടന് [വ൪ര. 

ആ ദ്രാണി ഭീമനേ നോക്കിച്ചാരത്തമ്പെയ്ക നില്ലവേ, 
ശരതക്കാലത്തുച്ചനേരമെരി ഞ്ഞര്ക്കന് കണക്കിനെ. 207 

എടുപ്പോതും നൊടുപ്പോതും വലിപ്പോതും ശരങ്ങളെ 

വിടുമ്പേ തു൨ ന്ന ളാരിട കണ്ടീല കാണ് കഠം, 308 



അശ്വത്ഥാമപരാക്രമം 607 

കെള്ളി ചുററം പോട ന്െറ വാല്ലു വട്ടത്ത"ലങ്ങനേ 

അവ്വേയും ദ്ര ണപൃത്രന്െറ വിലസ വസുധ:ധിപ! 09 

അവറ്റെറ വില്ല വിട്ടമ്പു ന൯ൂറുമായിരവും ശരി 

കാണുമാറായി താകാശത്തി യു-ന്പാററകഠം പോലവേ. 110 

ദ്രണി രൂകീടാപ്പൊന്നു കെട്ടീ ശ്ലാഭിക്കുമമ്പകഠം 

ഘോരങ്ങഠം ഭീമ൭൯െറ തേരിലെപ്പോഴം ചെന്നു വീണുതേ. 111 

അതി ലല്ഭതമറയക്കണ്ടേന് ഭീമ സേനന്െറ വിക്രമം 

വൃവസായം ബലം വീര്യം പ്രഭാവമിവ ഭാരത! 112 

കാറില്നിനനെങ്ങമനിരും പോലുള്ള ശരവൃഷ്ടിയെ 

മഴക്കാലം മാര് പോലെ വകവഖെയ്കതുംതെ കണ്ടുടന് 119 

ദ്രോണ പുത്രവധത്തിന്നായ“ബഭധന് ഭീ മപരാക്രമന് 

ശരവര്ഷങ്ങഠം വര്ഷിച്ചു മഴക്കാറെന്നവണ്ണമേ. 114 

പോരില്ബ'ഭീമന്െറയാഗ് ഘം പൊന്നണിഞ്ഞുള്ള കാര് 

വലിച്ചിടമ്പോഠം ശോഭിച്ചു ശക്രചാപം കണക്കിനെ. [മ്മുകം 

ഉയര്ന്നിതതില്നി ന്നേററം നൂറുമായിരവും ശരം 

പോരില്ശ്ശോഭിച്ചിടം ദ്രോണപുത്രനേ മൂടിടംപടി. 116 

ശരജാലങ്ങളീവണ്ണമവര് വര്ഷിക്കെ മാരിഷ! 

കാററിന്നുമി ടയില്ക്കൂടിക്കേറാന് പററീല മന്നവ! 1177 

അവ്വണ്ണം ഭൂപതേ, ദ്രണി പൊന്നണിഞ്ഞീടുമമ്പുകഠം 

കൊല ചെയ'വാന് പ്രയോഗിച്ചു മെ.ഴ൭ക്കിട്ട തെളിഞ്ഞവ. 119 

അവയോരോന്നു മുമ്മൂന്നായ്' മുറിച്ചു വാനില്വെച്ചഹോ! 

മെച്ചം നേടീ ദ്രണിയോടു നില്ലുനിള്ലെന്നുമോതിനാന്. 19 

ഘോരോഗ്രശരവര്ഷങ്ങാം പിന്നെയും പാണ്ഡുനന്ദനന് 

ചൊടിച്ചെയ-രൂ ദ്രോണപുത്രവധത്തിന്നായ് മഹാബലന്. 320 

അസ്്രമായയെടുത്തിട്ടാശ്ശരവരഷം തടുത്തുടന് 

അസ്റ്രുജ്ഞന് ദ്രരണി കണ്ടിച്ചു ഭീമസേനന്െറ കാര്മ്മുകം; 121 

ചൊടിച്ചമ്പ പെരുത്തെയ്യിട്ടവന്നു മുറിവേകിനാന്. 

വില്ലററശക്തനാം ഭീമനുഗ്രയാം രഥശക്തിയെ 122 

ദ്രോണപൃത്രന്െറ തേരിന്നു നേര്ക്കു ചാട്ടീടി നാനുടന്. 

കൊള്ളി മീന്പോലെത്തുമതു വെക്കം തീ ക്ഷ“ണശരങ്ങളാല് 

അറുത്തു പോരിലാ ദ്രരണി കൈവേഗം കാട്ടിടന്നവന്. 

അതിന്നിടയ്ക്കു വില്പൂക്കില് വലിച്ചാബ”ഭീമസേനനോ 124. 

ദ്രണി യെപ്പഞ്ചിരിക്കൊണ്ട ബാണമെയ് രൂ വൃകോദരന്. 

പിന്നെ ദ്രണി മഹാരാജ, ഭീമസേനന്്ററ സുതനെ 125 

നെററിത്തടത്തി ലായക്കീറീ മൊട്ടുഴിഞ്ഞു ള്ളൊരമ്പിനാല്, 

ഉയക്കേറും ദ്രരണി യെയ്ന്രോരെയ*ത്തേററമേറേറാരു സാമഥി 126 



608 നാരായണാസ്രുമോക്ഷപര്വ്വം 

മോഹിച്ചുപോയീ കുതിരക്കടിഞാണ് വിട്ടു മന്നവ! 
സൂതന് മോഹിച്ച തില് പാഞ്ഞുപോയീ് വാജി കളങ്ങടന് 1277 

വില്ലനമാരൊക്കയും കാണ്കെബ'ഭീമസേനന്്റെറ മന്നവ! 
അശ വങ്ങളവനെപ്പോരിലകററിയതു കണ്ടുടന് 128 

മോദിച്ചു പെരുതാം ശംഖു വിളിച്ചാനപരാജിതന്. 
പിന്നെപ്പാഞ്ചാലരെല്പാരും പാണ്ഡവന് ഭീമസേനനും 29 

ധൃഷ്ടദ്യമ"നന്റെറ തേര് വിട്ടു ദിക്കു പാഞ്ഞോടി പേടിയാല്, 
പാഞ്ഞോടുമവരെ ദ്രണി പിമന്വേയമ്പെയ്കതുകണ്ടുടന് 190 

പാണ്ഡവപ്പടയോടിച്ചുകൊണ്ടുക്കി ല്പ്പിന്തുടര്ന്നുതേ. 
ആ ക്ഷത്രിയ ന്മാരടരില് ദ്രാണി കൊന്നു മുടിക്കവേ 

ദ്രോണപുത്രഭയാല്ബഭൂപ, പാഞ്ഞെങ്ങും ദിക്കു പററിനാര്. 1343 

202. വ്യാസവാക്യം 

അര്ജ്ജുനന് കോപാകുലനായി ഗുരുപുത്രനെ വിളിക്കുന്നു. ക്രുദ്ധനാം 

യിത്തീര്ന്ന അശ്വത്ഥാമാവു” ദീവ്ൃമായ ആഗ്നേയാസ്ത്രം തൊടുത്തുവിടുന്നു. 
സവ്യയസാചീ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം കൊണ്ടു” അതിനെ തടുക്കുന്നു. പ്രത്യസ്്രമില്പത്തേ 

തന്െറ ദിവ്യാസ്ത്രം ഒരക്ഷഹിണി പാണ്ഡവസൈന്യത്തെ നശിപ്പിച്ചുവെഭംി 
ലൂം, കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനന്മാരും മററും അതില്നിന്നു” രക്ഷപ്പെട്ടതു കണ്ടു് ആചാര്യ 

പുത്രന് വീരക്തനായി ആയുധം താഴെ വയ്ക്കുന്നു. വ്യാസന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട" 
കൃഷ്്ലാര്ജ്ജു നന്മാരുടെയും അശ്വത്ഥാമാവിന്െറയുയം പൂര്വ്വജന്മകഥഷഠം വിവ 
രിച്ചു ആ ആചാര്യപുത്രനെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ആസ്റസ്സേന്യം ചിതറിക്കണ്ടു കുന്തീപുത്രന് ധനഞ്ജയന് 

അമേയാത്മാവു രോധിച്ചൃ ദ്രോണപുത്രവധത്തിനായ. 3, 

പിന്നെസ്ക്സേന്യങ്ങളൊക്കേയുമങ്ങു നിന്നിതു മന്നവ! 

കൃഷ്ണാര് ജ് ജൂനന്മാര് യത്നിച്ചു തടഞ്ഞിങ്ങനെ നിര്ത്തിയോ. 2 
തനിച്ചുതന്നേ ബീ ഭത്സു ശേഷം സോമകരോടുമേ 

മത്സ്യാസ്ധ്രരോടും ചേര്ന്നേററു പരവന്മാരൊടൊത്തവന്. 3 
പരമാസ്സറു | “ഹലാംഗുലദ്ധ്വജനോടേററുനിന്നുടന് 
സവ്യസാചി മഹേഷ്വാസനശാത്ഥാമാവൊടോതി നാന്: 4. 

" * അങ്ങയ്തുള്ളാശ്ശുക്തി വീര്യം ജ്ഞാനമെന്നല്ല പരരുഷം 
ന്റുപേരില്ക്കൂറുമിങ്ങ ഞങ്ങളില് ദ്വേഷവും പരം ി 

വീണ്ടും പരമതേജസ്സമുള്ളതെന്നേര്ക്കു കാട്ടുക. 
നിന്െറ ഗര്വ്വം പോരക്കാിടുമാദ്രോണനെക്കൊന്ന പാര്ഷതന്; 6 
കാലാനലാഭനായ് ശത്രുക്കഠംക്കന്തകനു തുലയനായ് 
നില്ലും പാഞ്ചാലനോടേല്ക്കൂു കണ്ണനോടൊക്കുമെന്നൊടും. 
തുള ലറും നിന്െറ ഗര്വ്വു പോരില് തീര്ക്കുന്നതണ്ട ഞാന്. "7 

38 



വ്യാസവാക്യം 609 

ധദൃതരാഷ്ടന് പഞ്ഞു 

ആചാര്യപുത്രനോ മാന്യന് ബലവാനാണു സഞ്ജയ! 

പാര്ത്ഥനില് പ്രീതിയുണ്ടായാഠംക്കാ മഹാത്മാവിനിഷ്ടനാം. 8 
കടന്നിങ്ങനെ മുന്പെങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടിപല്പ ഫല്ഗുനന് 

ആക്കനന്തേയന് തോഴരോടു രൂക്ഷമെന്തേവമോതുവാന് ? ഉ 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

യവരാജബ്ബഹല്ക്ഷത്രപൌാരവന്മാരെ മന്നവ! 
അസ്ധ്രജഞ൯ മാളവസുദര്ശനനേയ്യം വധിക്കവേ, 20 
ധൃഷ്ദൃമ നന് സാത്യകിയും ഭീമനും തോററിരിക്കവേ 
സൃധിഷ്യി രന്്റയാ വാക്കു മര്മ്മത്തി ല്ത്തേട്ടിയേല്ലവേ. 11 

അന്തച്ചിദ്രം ജനിച്ചാറേ ദഃഖതങ്ങോര്ത്തുടന് പ്രഭോ! 
മുന്പുണ്ടാവാതുള്ള മന്യ ദുഃഖത്താല്പ്പൂണ്ടിതര്ജ്ജൂനന്. 12 

അനര്ഹഫപപ്രിയ'മശ”ളീലമതേ ദ്രണിയൊ ടോതുവാന് 
മഠനൃനാം ഗുതഭ്ൂവേ:ട രൂക്ഷം നീചന്െറ മാതിരി. 13 

ചൊടിച്ചേവം ചൊന്ന കേട്ട മഹേഷ്വാസതമന് നൃപ! 
അശ ളക്ഷ?ണവാക്കറല് പരുഷമറഠകും പാര്ത്ഥന്െറ ഭാഷിതം 

ദ്ൂരണി കോപിച്ചു പാര്ത്ഥങ്കല് വിശേഷാല് ദകേശവങ്കലും 

തേരില്നിന്നിടടവന് യതമാര്ന്നുകൊണ്ടാചമിച്ചുടന് 15 

വാനവര്ക്കും ദുരാധര്ഷമാഗ്നേയാസ്റുമെടുത്തുതേ 
ദൃശ്യാദൃശ്യഠാരി നിരായെക്കുറിച്ചാചാര്ൃയനന്ദനന്. 16 
പുകയററഗ്നി പോലുള്ള ദീപബാണം തൊടുത്തവന് 

എങ്ങും ക്രോധമാിയന്നും കൊണ്ടയച്ചു ശത്രുനാശനന്. 377 

ഉടന് ബഹളമായത്തീര്നനൂ ശരവര്ഷം നഭസ്പലേ 
പാര്ത്ഥന്െറ നേര്ക്കുതാനെത്തീ വഹ്നിജ്ജ്വാല കലര്ന്നതും. 18 

നഭസ്സ്റില്ക്കൊള്ളിമീന് ചാടീ തെളിയാതായി ദിക്കുകഠം 
ആസ്്റ്സേന്യത്തില്ഗ”ഘോരമാകം കൂരിരുട്ടും പടര്ന്നുതേ. 19 

വന്നെത്തിയലറി ക്കൊണ്ടാശരന്മാരും പിശാചരും 
കൊടുംകാററും വീശിയേററം തപിക്കാതായി സുര്യനും. ൧0 
ദിക്കി ലൊക്കക്കാക്ക കൂടിക്കൂക്കീ ഭീഷണമാംവിധം 

ചോര വര്ഷിച്ചംബരത്തില് മഴങ്ങീ വാരിദങ്ങളം. 21 

പശുഗോപക്ഷിനിരയും സുവ്രതന്മാര് മനീന്ദ്രരും 

പരം പ്രയത്നമാണ്ടിട്ടം ശാന്തിയേന്താത്ത മട്ടിലായ'. 22 

മുറം മഹാഭൂതമുഴന്നര്ക്കന് പേലും തിരിഞ്ഞുമേ 

ജ്വരം പിടിച്ച മട്ടായീ ത്രൈലോക്യം സന്തപിച്ചുതേ. 93 

1 അനര്ഹഠ്രിയം --ഗുരുപുത്രന് അര്ഹിക്കാത്തതും അനിഷ്ുവുമായിട്ട 

ള്ളതു”. 2 ദൃശ്യാദ്ൃശ്യാമിനി രം കാണാവുന്നവരും കാണാന് വഹിയംത്തവരുമാ 

യ ശത്രുക്കളുടെ കൂട്ടം 



620 നാരായണാസ്രുമോക്ഷപര്വ്വം 

ഭൂമിക്കകത്തു നാഗങ്ങളസ്രസന്തപൃരായഹോ! 

ച്ചീ ററിപ്പുറപ്പെട്ടു ഘോരതേജസ്സ്സിനെ വിടുന്നവ. 24 

ജലത്തിലുള്ള സത്വങ്ങം ചുട്ടെരിഞ്ഞിട്ട ഭാരത! 

ജലാശയം ചുട്ടെരിഞ്ഞു ശാന്തി കിട്ടാത്ത മട്ടിലായ”, 45 

വിദിക്കു ദിക്കു ഖം ഭൂമിയെങ്ങുമേ ശറവൃഷ്ട്ടികഠം 
ഉച്ചാവചങ്ങഠം ചിതറ" ഗരുഡാനലശക്തിയില്. 2൫6 
ദ്രോണപുത്രന്െറ വജ്രോഗ്രശരജാലങ്ങളേററുടന് 
തീയേററ വൃക്ഷങ്ങഠം പോലെ വെന്തു വീണിതു വൈരികഠം. 

മന്നില്ച്ചുററും ചൂടുതട്ടി വര്ഒആ വേവുന്ന ദന്തികഠം 

ഇദി വെട്ടും പോലെയുള്ള കടുഘോരാരവത്തൊടും. 2൫ 
പാഞ്ഞോടാ വെന്തൊരുവകയവിടെക്കൊമ്പനാനകഠം 

കാട്ടില്ദ്ദാവാഗ്നിപെട്ടോണം ശബ'ദിച്ചു ഘോരമാംവിധം. 

കാട്ടുതീ വെത്തുള്ള തരുശൂംഗങ്ങഠംപടി മാരിഷ! 

അശ്വവ്ൃന്ദങ്ങഠം കാണായീ രഥവ്ൃന്ദങ്ങളും പ്രഭോ! 30 

അങ്ങരിങ്ങും പവീണിതങ്ങ ര്ഥാഘങ്ങളസംഖ്യമേ 

ആസ്്റ്സേന്യം ഭഗവാനഗ്നി പോരില്ച്ചുട്ടിതു ഭാരത! 31 
പ്രളയത്തില് ജീവജാലം പ്രളയാഗ്നി കണക്കിനെ 
പോര്ക്കളത്തില്പ്പഠണ്ഡൃസൈന്യം ദഹിക്കുന്നതു കണ്ടുടന് 92 
രാജാവേ, ഹൃഷ്ടരായ” സിംഹനാദം ചെയ്തിതു നിന് ഭടര്, 
പലമാതിരി ദിവ്യാസ്രുമതു. നരത്തു ഭാരത! 39 

ഹൃഷ്യരായി പ്രയോഗിച്ചു ജിതകാശികഠം നിന്ഭടര്. 
മുററുമക്ഷഹിണിയുമാപ്പാണ്ഡവന് സവ്ൃസാചിയ്യം ൫34 

ഇരുട്ടില് വിശ്വമടയെക്കാണാതായ്: രണാജിരേ!. 
അമ്മാതിരിക്കൊന്നു മുന്പു കണ്ടിട്ടില്പം നരേശ്വര! ൫5 

അമര്ഷിയാം ദ്രോണപുത്രന് വിട്ടൊര്ര്പം കണക്കിനെ. 

ബ്രഹ"മാസ്രത്തെ പ്രയോഗിച്ചിതര്ജ്ജൂനന് ധരണീപതേ! 8936 
സര്വ്വാസ്റ്രശമനത്തിന്നു പത്മ ജന്മവി നിര്മ്മിതം. 
പരം മുഹൂര്ത്തം കൊണ്ടിട്ടാത്തമസ്സെക്കെ നശിച്ചുപോയ” 377 

കളര്കാററും വീശി മുററും തെളി വായ” വന്നു ദിക്കുകയം. 

അപ്പ്യോഠംക്കണ്ടു ചിത്രമക്ഷഹിണിയൊക്ക നശിച്ചതായ" 38 
അസ്ത്രതേജസ്സിനാല് വെന്തു രൂപം ക: ണാത്തവണ്ണുമേ. 
പരം വീരര് മഹേഷ്വാസകൃഷ്ണാര്ജജനര് വിമുക്തരായ* 39 

വാനി ല്ത്തമോനുദന്മാമരെപ്പോലെ കാണായിതൊപ്പമേ 

ഗാണ്ഡീവിയ്യം കേശവനം കേടുകൂടാതെകണ്ടതാന്. 40 

അശ്വം കൊടിക്കൂറ കൊടിയനുകര്ഷായയധാന്വിതം 

തെളിത്ഞു കണ്ടിതാത്തേരും നിനകൂടര്ക്കു ഭയങ്കരം. 41 

1 രണാജിരേ.ം പോര്ക്കളത്തില് 2 തമാനുദന്മാര് ഇരുട്ടിനെ നശി 

പ്പിക്കുന്നവര്, 



വ്യാസവാകൃം 611. 

അപ്പോഠഠംക്കിലുകിലാരാവം ശംഖഭേരീരവങ്ങളം 

പെട്ടെന്നുണ്ടായിതു പരം ഹൃഷ്ടരാം പാണ്ഡവര്ക്കഹോ! 42 

ചത്തുപോയെന്നോര്ത്തുപോയീ രണ്ട സൈന്യത്തിലും ജനം 

വിമുക്തരായ*ക്കണ്ടിതുടന് കൃഷ“ണാര്ജജുനര് വരുന്നതും 48 

കേടെന്നയയ പ്രമദം പൂണ്ടു ശംഖൂതിയിരുപേരുമേ 

പാര്ത്ഥന്മാരെ പ്രമോദിച്ചു കണ്ടിണ്ടല്ലെട്ട നി൯ ഭടര. 44. 

വിമുക്തരായമഹാന്മാരെ ദ്രാണി കണ്ടി ണ്ടലാണ്ടുടന് 

മുഹൂര്ത്തം ചിന്തയില്ലെട്ടാനി തെന്താണെന്നു മാരിഷ! പ] 

ചിന്തിച്ചിട്ട മഹാരാജ, ധ്യാനശോകങ്ങളാണ്ടവന് 

ചുടടന്ന നെടുവീര്പ്പിട്ടു പിനനെബ്ബുദ്ധി മടുത്തു പോയ്. 46 

ദ്രാണി വില്ലംവെച്ചുടന് തേര് വിട്ടു ത്ഥത്തെ ചാടിയും 

ഇതൊക്ക മോശം പഴു തേയെന്നായ് പോര വിട്ടു മണ്ടിനാന്൯. 

അപ്പോം മിനുത്ത കാറൊത്ത വേദവ്യാസരഹര്ഷിയെ 

സരസ്വതീതടാവാസി വ്യാസനെക്കണ്ടിതായവന്. 48 

മുന്പില് നില്ലുന്നായ വനെ ദ്ൂരണി കണ്ട കുരൂദ്വഹ! 

അഭി വാദ്യംചെയ്തു മാഴ”കീട്ടിടറിക്കൊണ്ടെ ചൊല്ലിനാൻ. 49 

അശ്വത്ഥാമാവു പറഞ്ഞു 

ഹേ! ഹേ। യറ്ദച്ഛുയോ മായതാനോ തൂമ്പില്ലിതെന്തുവാന്? 

പാഴായതെന്താണീയസ്ത്രം തെറെറന്തൊന്നാണെനിീക്കി തില്? 

മേലുകീഴെന്തു ലോകത്തിന്നിമ്മട്ടുള്ള പരാഭവം 

ജീവിക്കുന്നിതു കൃഷ്ണന്മാര് കാലമേ ദുരതിക്രമം. 651 

അസുരന്മാര് കഠം ഗന്ധര്വ്വര് പിശാച്ചക്കയം നിശാചരര് 

പക്ഷി യക്ഷാഹികളമേ മനുഷ്യരുമൊരിക്കലും ൭൧2 

ഞാന് പ്രയോഗിച്ചൊരീയസ്രും പാഴാക്കാന് മതിയായ വരാ. 

ജ്വലിച്ചക്ഷഹിണി യെരിച്ചിതു ഹാഹന്ത ശാന്തമായ” 53 

സര്വ്വം മുടിക്കുമീ ഞാന് വിട്ടസ്രുമത്യന്തദാരുണം 

എന്തേ കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനന്മാരെക്കൊല്ലാഞ്ഞതു മനുഷ്യരെ? 64 

ഭഗവാനേ, ചൊലൂകിതു ചോദിച്ചതു ശരിക്കു നീ 

ഇതെല്ലാം തത്ത്വമായ്ക്കേഠംപ്പാന് മാമുനേ! മോഹമുണ്ട മേ. 

വ്യാസന് പറഞ്ഞു 

മഹത്താകുന്നോരു കാരൃമല്ലോ ചോദിച്ചിടുന്നു നീ 

അതൊക്കു നിന്നോടോതാം ഞാനുള്ളറപ്പിച്ചു കേടംക്കെടോ. 56 

നാരായണാഖ്യനിദ്ദേഹം പൂര്വ്വര്ക്കും പൂര്വ്വജന് പരന് 
വിശ്വകര്ത്താവു കാര്യാര്ത്ഥം പിറന്നൂ ധര്മ്മപുത്രനായ”. 7 

പനിമാമലയി ല്പ്പാര്ത്തു വന്തപം ചെയ്തിീതഠയവന് 

കൈപൊക്കിയതിരേജസ്വി ജ്വലനാദിതൃസന്നിഭന്, 68 



612, നാരായണാസ്ത്രമോക്ഷപര്വ്വം 

ആയി രത്താണ്ടറുപതുമത്ര നൂററാണ്ടുമങ്ങനെ 

കാഠററുണ്ടു മെയ് ചടപ്പിച്ചുകൊണ്ടാനംബുജലോചനന്. 59 
അവ്വണ്ണം വ൯ന്തപം ചെയ്ത വീണ്ടം രണ്ടാമതുത്തമം 
ട്രവാകാശങ്ങഠംക്കകമേ തേജസ്സറാല് പൂര്ണ്ണമാക്കിനാന്. 60 
അവനാ വന്തപസ്സറാലേ ബ്രഹ്മഭൂതത്വമാരന്നതില് 
വിശ്വേശ്വരന് വിശ്വയോനിയാകും ലോകാധിനാഥനെ 61. 
കണ്ടു കാണ്മാന് കുഴക്കുള്ള സര്വ്വ ലോ കേശ്വരേശനെ 

അണുവേക്കാളണുവിനെ മഹത്തേക്കാഠം മഹത്തിനെം, 62 

രുദ്രനീശാനനൃഷഭന് ഹരന് ശംഭ കപദ്ദിയെ 
ചരാചരങ്ങഠംക്കു വിത്തായ” പരനാം ചേകിതാനനെ!. 63 

ദുര്വ്വാരന് ദുദ്ദരശനന് തിഗ്മമനൃയ 
മഹാത്മാവാസ്സറ൪വ്വഹരന് പ്രചേത൯ 
ദിവ്യം ചാപം തൂണിയയമായ” ഹിരണ്യ-- 
വര്മ്മാവാഃകും വീര്ൃമേറും പുമാനെ. 64. 

പിനാകിയായ് വഭ്കളിയായ” ശൂലമേന്തി.. 
പ്ൃരശ്വധം$ ഗദ വ൯ വാളമായി 

ശുഭൂന് ജടീ മുസലീ ശൂലപാണി 
പുലിത്തുകില്ച്ചാര്ത്തെഴും ദണ്ഡവാനെ. 66 

ശുട്രാംഗദന് പാമ്പുപുണ്ട -.ണിഞ്ഞോന് 

മുററും കൂടും ഭൂതസംഘധ്െമാടൊത്തും 
തപസ്സ്സൊന്നായ് നില്ൃവോനേ വയസ്സു 
ന്മാരങ്ങിഷുസ്തൃതിയാല് വാഴ”ത്തുവോനെ. 66 

ജലം ദ്യോവാകാശഭചന്ദ്രസുരൃയര് 

വായ്വഗ്നി മാര് പൂര്ത്തിയാകും ജഗത്തും 
കാണാന് പററാത്തവനെ ബ്രഹ“മഘാതി-- 
വിദ്ധ്വംസിയാമമ തത്തിന്െറ വിത്തെ. 67 

പാപം തീര്ന്നോര് ശോകമറേറാര് മനസ്സാല് 
സദ്വദൃത്തരാം ബ്രാഹ”“മണര് കാണുവോനെ 
തപസ്നേജസ്സള്ളൊരാ വിശ്വരൂപ-- 

ധര്മ്മാത്മാവെക്കണ്ടി താബ”ഭക്തിശാലി. 
കണ്ടപ്പോഴേ വാങ”മനോബുദ്ധി ദേഹം-- 

കൊണ്ടാനന്ദം പുണ്ടിതാ വാസുലദവന്. 68 

അക്ഷമാല ധരിച്ചോരാ ജ്യോതിസ്റ്റിന് നിധിരൂപനെ 
നാരായണന് പോയ് വന്ദിച്ചു വിശവസംഭവദേവനെ. 69 
ചാര്വ്വംഗി ഗാരിയൊത്തോനെ വരം നല്കുമധീശനെ 
മഹാത്മാവായ “ബഭൂതസംഘമൊത്തു കൂത്താടുമീശനെ. 0 

1 ചേകിതാനന്.ം- ശിവന്. 2 ഹിരണ്യവര്മ്മാവു” സ്വര് ണ്ണരയമായ 
പടച്ചട്ട ധരിച്ചവന്. 3 പരശ്വധം ടം വെണ്ട?, 



വ്യാസവാക്യം 615 

അജനചചൃതനവ്ൃക്ത നീശന് കാരണമൂര്ത്തിയെ 

അഭി വാദ്യം ചെയ്തടനേ രദ്രനാമന്തകാരിയെ. 71 

പങ്കജാക്ഷന് ഭക്ത [ശാലി വിരൂപാക്ഷനെ വാഴത്തിനാന്. 

നാരായണന് പറഞ്ഞു 

നീ പെററുള്ളോര് ഭൂതകര്ത്താക്കഠം ദേവ! 

വിശ്വം കാക്കുന്നവരെല്ലാം വരേണ്യ! 

ഈബ'ഭൂമിയില്പ്പെട്ട കാത്തോര്കഠം ദേവ! 

പുരാണുമാം നിന്െറ സുഷ്ടി പ്രപഞ്ചം. 72 

സുരാസുരന്മാരഹിരക്ഷഃപിശാച-- 

സുപര്ണ്ണുഗന്ധര്വ്വമനുഷ്യയക്ഷര 

പലേതരം ഭൂതസംഘങ്ങളെപ്പാം 

നീ പെററുള്ളോരെന്നു ഞാന് കണ്ടിരിപ്പ. 73 

ഐന്ദ്രം യാമ്യം വാരുണം വൈത്തപാല്യം! 

ചൈത്രം ത്വാഷ്യം സൌമ്ൃമവും നെറ കരമ്മം 

രൂപം തേജശ്ശൂബ് ദമാകാപവംയം 

സ്ററര്ശം രസം സലിലം ഗന്ധമുരവ൮വ!. 74 

കാലം ബ്രഹ്ഠ൯ ബ്രഹ്മമാ ബ്രാഹ്മണന്മാര് 

ചരാചരം മുറ൨:മ പെററു നീതാന് 

വെള്ളം ചിന്നിച്ചിന്നി വേറിട്ടു നില്ല 

മൊന്നായക്കൂടു.. പ്രളയം വന്നിടുമ്പോഠം. 6 

അവ്വണ്ണമീ പ്രടചപ്രക്ഷയങ്ങഠം? 

ചുററും കണ്ടോവ നിന്െറ സായ്യ്യമേന്തും 

ദിവ്യാവൃത്തരി രുചേതസ്സപര്ണ്ണൂര 

വാക്കാല് ശാഖാപിപ്പലമേഴു ഗോപര്. 0 

വേറിട്ടു പത്തും പരമയേന്തുന്നു നിന്നാല് 

സൃഷ്ടന്മാര് നീയിവര്കഠംക്കൊക്ക മേലേ 

ഭൂതം ഭവ്യം ഭാവിയുമപ്രധൃഷ്യൃയം 

നീ പെറെറാന്നാണുലകിഞ്ങുള്ളതെല്പാം. 7? 

ഭക്ത്യാ ഭജിച്ചെന്നെ നീയേറെറടുക്ക 

മദ്ദ്വിഷ്ടന്മാര്* വാച്ചുകൂടായ'ക വേണം 

ആത്മാവാകും നിന്നെയാത്മാവിനാല്ത്തെ. 

റെറന്ന്യേ കാണ്മോന് ശുക്ൂമാം ബ്രഹമമെത്തും. 78 

സ്കൃതിച്ചേന് ഞന് നിന്െറ സമ്മാനമിച്ഛുി-- 

ലന്വേഷിചു തുല്യനെദ്ദേവവര്യ! 

സുദദര്ല്പഭം വരമിങ്ങേകുകിഷ്ടം 

സ്തൂതന് ഭവാന് മാററക മായജയെല്ലറം. റ 

] പൈത്തപാല്യം _.വിത്തപാല്രബേര)നെ സംബന്ധിച്ച. 2 സര 

മൃം--- സോമനെ സംബന്ധിച്ചതു”്. 2 പ്രഭവപ്രക്ഷയ ങ്ങഠം -. സൃഷ്ടിസംഹായ 

ങ്ങഠം. 4 മദ്വ്വിഷ്യന്മാ൪ .- എഏണ്െറ ശര്രൂക്കധം. 



614 നാരായണാസ്തസുമമോക്ഷപര്വ്വം 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിനാകിയാം നീലകണ്ണനചി ന്ത്യാത്മാ വരങ്ങളെ 

അര്ഹിക്കുമാ വാസുദേവന്നേകിനായൃഷി സംസ്ലൃത൯. 80 

ശ്രീ ഭഗവാന് പറഞ്ഞു 

എന് പ്രസാദാല് മര്ത്ത്യദേവഗന്ധര്വ്വാന്വയജാതിയില് 

നാരായണ, ഭവാനപ്രമേയാത്മാവായ ഭവിച്ചിടും. 81 

നിന്നെത്താങ്ങാനാകയില്ലാ ദേവാസുരഫണീന്ദ്രരും 

പിശാച ഗന്ധര്വ്വ നര രാക്ഷസന്മാരുമങ്ങനെ. 82 

സുപരണ്ണുനാഗങ്ങളുമേ വിയോനിജരശേഷവും 

ദേവന് പോലും പോരി ല്നി ന്നെജ്ജയില്പീടില്പൊരുത്തനും. 838 

ശരസൂവജ്ൂങ്ങളാലും നീയഗ്നിവായയക്കളാലുമേ 

ആര്ദ്രശൂഷ”കങ്ങളാലും താന് ചരം സ്ഥിരമതാലുമേ ൫84, 

എന് പ്രസാദത്തി നാലങ്ങഡ്തുാര്ത്തി നല്കില്ലൊരുത്തനും 

പോരില്ച്ചെന്നാല് ഭവാനെന്നെക്കാട്ടിലും മെച്ചമായ “വരും. 

എന്നാ മ്രേഷ്യവരം വാങ്ങി ക്കൊണ്ടാനറിക കേശവന് 

ചരിക്കുമവനാദ്ദേവന് മായ കൊണ്ട മയക്കുവോന് . 86 

അവന്െറയാത്ത പസ്സ്റാലണ്ടായേദനാണു നരന് മുനി 

ആളേചനോടൊപ്പമുംള്ളാനര്ജ്ജൂനന് നീ ധരിക്കെടോ. 87 

ഇവരാപ്പൂര്പ്പദേവര്ക്കും! മേലേ വാഴത്തുമൃഷീശ്വരര് 

ലോകം നടത്തുവാനായ യൃഗംതോറും ജനിക്കുമേ. 88 

മുററും കര്മ്മത്തി നവ്വണ്ണം മഹത്താകും തപസ്സിനും 

തേജോമന്യവെഴുന്നങ്ങ രദ്രനല്ലോ മഹാമുനേ! 89 
ദേഹം പുണ്ട ഭവാന് പ്രജ ഞന് കണ്ടീ വിശ്വം ഭവാത്മകം3 
ആത്മാവി നെത്താനടക്കൂ നിയമാല്ത്തന് പ്രിയത്തിനായ”. 90 

അവന് നീതാന് തീര്ത്തു ശുഭ്ൂരമഹാപുരുഷവിഗ്രഹം 

ജപഹോമോപഹാരത്താല് നീ യജിച്ചിതു മാനദ! ൮ 
അമ്മട്ടവന് മുജ്ജന്മത്തില് തെളിഞ്ഞു നിന്െറ പൂജയാല് 

പ്രാജഞ, പ്രാജ്യവരം നല്കീ നിന്നുള്ളില്പ്പെട്ടതൊക്കയും 

ജന്മകര്മ്മമപോയോഗവന്പവര്ക്കും നിനക്കുമേ 
ദേവലി ംഗാര്ച്ചനം ചെയ്തിതവര് നീയും യൃഗങ്ങളില്. 93 

അവനാമീ രുദ്രഭക്തന് കേശവന് രുദ്രസംഭവന് 

ഭവനെല്ലാമെന്നു കണ്ടം പ്രഭലിംഗാര്ച്ച ചെയ കയാം. 94, 

ആത്മായോഗങ്ങളുവരനുണ്ടെന്നുമേ ശാസ്ര്യോഗവും 
ഇവനെത്തറന് യജി ക്കൂ ദേവസിദ്ധമഹര്ഷി കരം. 953 

പ്രാര്ത്ഥിപ്പൂു പാരമുലകില് സ്ഥാണവെസ്സുര്വവ കൃത്തവന് 

യജ് ഞങ്ങളാല് യജി കേണ്ടോന് കൃഷ്ണനത്രേ സനാതനജ്. 909 

3 പൂര്വ്വ ദേവന്മാര്. അസുരന്മാര്. മു ഭവാത്മകം. ശിവമയം 
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സരവൃഭൂതഭവജ്ഞാനലി ംഗമര്ച്ചിക്കുകില് പ്രഭ 
അവനില് പ്രീതിയധികം ചെയ്തീടും വൃഷഭദ്ധവജന്. 97 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അവന്െറയാ വാക്കു കേട്ടാ ദ്രോണപുത്രന് മഹാരഥന് 
നമസ്കരിച്ചു രുദ്രന്നു ബഹുമാനിച്ചു കൃഷ്ണനെ. 98 

രോമാഞ്ചം പൂണ്ട വശ്യാത്മാവാ മുനീന്ദ്രന്നു കൂപ്പിയും 
പെരുംപടയെ നോക്കീട്ട പിന്വലിപ്പിച്ചിതപ്പെഠഴേ! 99 

പിന്വാങ്ങലായ പിന്നീട പാണ്ഡവര്ക്കും ധരാപതേ! 
ദ്രോണന് പോരില്പ്പതിച്ചാറേ ദീനരാം കാരവര്ക്കുമേ. 100 

അഞ്ചുനാഠം പോര് നടത്തീട്ടു പെരുംപട മുടിച്ചവന് 
ബ്രഹ'”മലോകത്തെത്ത് ഭൂപ, ബ്രാഹ്മണന് വേദപാരഗന്. 

203. ശതരുദ്രീയം 
അഗ്നിപ്രഭനായ ഏതോ ഒരു പുരുഷന് ജ്വലിക്കുന്ന ശൂലവുമേന്തിക്കൊ 

ണ്ട് പോര്ക്കളത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്നതായി താന് കാണുന്നുവെന്നും, ആ ദിവ്യ 
പുരുഷന് ചെല്ലുന്ന ദിക്കിലുള്ള ശത്രുക്കളാണ് തന്െറ അമ്പുകളേററു ചത്തുവീഴു 

ന്നതെന്നും, അതാരാണെനറിഞ്ഞാല് കൊള്ളാമെന്നും അര്ജ്ജുനന് വ്യാസ 

നോട പറയുന്നു. വ്യാസന് ശിവന്െറ മഹിമകളെ വര്ണ്ണിച്ചു കേയപ്പിക്കുന്നു. 
ദക്ഷയാഗം, ഇന്ദ്രഹസ്പസ്തും ഭനം മുതലായ കഥകഠം ഉദാഹരണമായി വിവരി 

ക്കുന്ന. ശിവസ്തുതി. 

ധൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

മഹാരഥന് ദ്രോണനെയാദ്ധ്യഷ്ടദ്യമ“നന് വധിക്കവേ, 

എന് കൂട്ടരും പാണ്ഡവരും ചെയ്യതെന്തതിനപ്പുറം? റ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മഹാരഥന് ദ്രോണനെയാദ്ധദുഷ്ടദൃയമനന് വധിക്കവേ, 
കരരുവന്മാരുടഞ്ഞാറേ കുന്തീ പുത്രന് ധനഞ്ജയന് മ 

തനിക്കു ജയമേകുന്നത്യാശ്ചര്യം പാര്ത്തു കണ്ടുടന് 
ചോദിച്ചു ദൈവാല് ൨ ന്നോരാ വ്യാസനോടു നരര്ഷഭ। ി 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

വന് പോരില് തെളി വുള്ളന്പവെയ്യറുത്തേന് ഞാന് രിപുക്കളെ 
അഗ്നിപ്രഭന് പുരുഷനെന്മുന്പേ പോവതു കണ്ടു ഞാന്. ക് 

ജ്വലിക്കും ശുലമേന്തി ക്കൊണ്ടവനെങ്ങോട്ട പോവതോ, 
ആദ്ദിക്കിലെന് വൈരി വര്ഗ്ഗം തകരുന്നൂ മഹാമുനേ! ി 

അവന് മഥിച്ചരികളെ ഞാന് കൊന്നെന്നോര്ക്കയാം ജനം 
അവന് ഭഞ്ജിച്ചു പടയെപ്പിനപെയ്യേളുന്നതുള്ള ഞാന് 9 

ഭഗവാനേ, പറഞ്ഞാലുമാരാണാപ്പുരുഷോത്തമന൯ു? 
അര്ക്കതേജസ്സുള്ള ശൂലപാണി ഞാനങ്ങു കണ്ടവന്. 7 
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നിലത്തു കാല് തൊടുന്നില്ലാ കൈവിടുന്നില്ല ശൂലവും 

ശുൂലാല് ശുപസഹസ്രങ്ങഠം പിറപ്പൂ തന്മഹസ്സിനാല്. 8 

വ്യാസന് പറഞ്ഞു 

പ്രജേശ!രില് പ്രഥമനെത്തേജസ്സ്റക്കഠംക്കധീശനെ 
ഭവനന് ഭൂര്ഭവസ്വാമി സര്വ്വലോകേശദേവനെ ി 
ഈശാനനാം വരദനെക്കണ്ടു ശങ്കരനെബ “ഭവാന് 
ഭവനേശന് വരദനാദ്ദേവനെസ്സുംശ്രയിക്ക നീ. 10 

ജടയേന്തുന്ന ശിവനെ മഹാത്മേശാനദേവനെ 
ത്ര്യക്ഷന് മഹാളജന് രുദ്രന് ശിഖി ചീരാംബരാഡ്യനെ3. 13 

മഹാദേവന് ഹരന് സ്ഥാണു വരദന് ഭവനേശനെ 
ജഗല്പ്രധാനമധികം ജഗല്പ്ര”തിയധീശനെ. 12 

ജഗദബീജം ജഗദ്ധ്യോനി ജഗത"ഗതി ജയാഡ്യനെ 
വിശ്വാത്മാവഠയ് വിശ്വസൃക്കായ് പുകഴും വിശ്വമുര്ത്തിയെ, 

വിശ്വേശ്വരന് വിശ്വനരന് കര്മ്മാധീശ്വരനീശനെ 
സ്വയംഭശംഭ ഭൂതേശന് ഭൂതഭവ്യഭവേശനെ. 14 

യോഗന് യോഗേശ്വ൪രന് സര്വ്വന് സര്വ്വലോദകശനീശനെ 
സര്വ്വശ്രേഷ്ഠന് ജഗ।ച്ചുപ്ഠന് വര്ഫ്്൯ പരമേഷ്ട്രിയെ. 36 

ത്രൈലോകൃത്തില് വിധാതാവാം ത്രൈലോകൈകാവലം-- 

ജന്മമൃുതയജരാതീ തന് ദുര്ജ്ജയന് ജഗദീശനെ. [ബനെ 

ഭാഞാനാത്മാവാ ജ്ഞാനഗമൃന് ജ്ഞാനറഡ്ൃയന് ദുര്വ്വിമാവ്യനെ 

പ്രസാദത്താലിഷ്യവരം ഭക്തരക്കേകുന്ന ദേവനെ. 39 

ആ സ്വാമിതന് പാരിഷദര് ദിവ്ൃയനാനാസ്വരൂപികരം 
മുണ്ടന്മാര് മുണ്ഡര്3 ജടിലര് കുറുങ്ക്ഠര് മഹോദരര്. 19 

മഹാകായര് മഹോത്ധാഹര് മഹാകര്ണ്ണരുമങ്ങനെ 

വികൃതാനനപാദന്മാര് വേഷവൈകൃതമുള്ളവര്* 39 

ഇമ്മട്ടുള്ളോര് പൂജചെയ്യും മഹാദേവന് മഹേശ്വരന് 
ആശ്ശൂവന് താത, തേജസ്വി പ്രസാദാല് നിന്െറ മുന്പിലായ്. 

പാര്ത്ഥ, രോമാഞ്ചമണ്ടാക്കുമാഗ് ഘോരപ്പോരിലെപ്പൊഴം 
ദൂരണി കര്ണ്ണന് കൃപന്തൊട്ട മഹേഷ്വാസര് ഭരിക്കവേ. 1 

ആസ്സ്സേനയെപ്പാരത്ഥ, മനം കൊണ്ടുമാരുണ്ടു വെല്ലുവാന് 

ബഹുരൂപന് മഫേഷ്വാസന് മഹേശന് ദേവനെന്നിയേ? കള് 

അവന് മുന്പിട്ട നിളമ്പോഠം നില്ല്ാനാളല്ലൊരുത്തനും. 

അവന്നു തൃല്യയത്ാം ഭൂതതില്പാ മുപ്പാരിലൊന്നുമേ. 3 

പ്രജേശര് -പ്രജാപതികഠം. 2 ചീരാംബരാഡ്യന് മരവുരി ധരിച്ചു 
൮൯. (തോലുടത്തവന് എന്നു” ഒരു വ്യാഖ്യാതാവു”.) 3 മുണ്ഡര് തല മെട്ട 

യടിച്ചവര്. 4 വേഷവൈ.കൃതമുള്ളവര് വി കൃതവേഷധാരികഠം. 
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പോരില് ക്രോധില്ലോരവന്െറ ഗന്ധംകൊണ്ടുമരാതികഴം 

ബോധം കെട്ടും ചത്ത മട്ടം വിറച്ചീടം പതിച്ചിടും. 44, 

അവനെക്കുമ്പിട്ടു നില്പൂ ദ്യോവില്ദ്ദേവകളങ്ങനെ 
മററുള്ള മര്ത്തൃരും പാരില് സ്വര്ഗ്ഗം നേടിയ മര്ത്തൃരും. 46 
ഉമേശന് വരദന് രുദ്രന് ശിവനെത്താന് ഭജിപ്പുവര് 
ഈ ലോകത്തില് സുഖം നേടിപ്പരത്തില് ഗതീയാണ്ടിടും. 26 

നമസ് കരിക്കൂ കാന്തേയ, ശാന്തന്നവന നിത്യവും 
രുദ്രന്നു ശിതി കണ്ണന്നു കനിഷ്യന്നു സുവര്ച്ചനും!, 27 
കപദ്ദിക്കു കരാളന്നു ഹര്ൃക്ഷവരദന്നുമേ 
യാമ്ൃയന്നാരക്തകേശന്നു സദ്വ്ൃത്തന് ശങ്കരന്നുമേ. 8 

കാമൃന്നു ഹരിനേത്രന്നു സ്ഥാണുവാം പുരുഷന്നുമേ 

ഹരികേശന്നു മുണ്ഡന്നു കനിഷ്ഠന്നു സുവര്ച്ചനും. 28 
ഭാസ കരന്നു സുതീര്ത്ഥന്നു രംഹസ്സ്ാം ദേവദേവനും 

ബഹുരൂപന്ു സര്വ്ൃവന്നു പ്രിയന്നും പ്രിയവാസനം. 90 

ഉഷ്ണീഷിക്കു സുവ।ക്തന്നു മീഡ്വാന് സാഹസ്തദ്ദക്കിനും 
ഗിരിശന്നു സുശാന്തന്നു പതിക്കും ചീരവസ്രുനും. 31. 

ഹിരണ്യയബാഹുവിന്നുഗ്രന്നെല്ലാദി ക്കിന് പതിക്കുമേ 
പര്ജ്ജന്യനാഥന്നു മുററും ഭൂതനാഥന്നു വന്ദനം. 832 

വ്ൃക്ഷങ്ങഠംക്കു പതിക്കേവം ഗോക്കരംക്കുള്ള പതിക്കുമേ 
വൃക്ഷാവൃതാംഗന്നു സേനാനിക്കുമാ മദ്ധ്യമന്നുമേ. 83 
സ്രുവഹസ്മുന്നു ദേവന്നു ധ്വനിക്കും ഭാര്ഗ്ഗവന്നുമേ 
ബഹുരൂപന്നു വിശ്വത്തില് പതിക്കും മുഞ്ജവാസനും. 34 

സഹസ്രമൂര്ദ്ധാവിന്നേവം സഹസ്സരനയനന്നുമേ. 
സഹസ്രബാഹുവിന്നേവം സഹസ്രചരണുന്നുമേ 35 
ശരണം പോക കൌത്തേയ, വരദന് ഭുവനേശനെ 
ഉമാപതി വിരൂപാക്ഷന് ദക്ഷയജ്ഞവിഘാതിയെ. 36 

പ്രജാപതി യെയവൃശ്രനവ്യയന് ഭൂതനാഥനെ 
വൃഷന:ഭന് വൃഷാവര്ത്തന് വൃഷകേതു കപദ്ദിയെ. 37 
വൃഷദര്പ്പന൯ വ്ൃഷപതി വൃഷശൃംഗവൃവഷേശനെ 
വൃഷാങ്കന് വ്വ ഷഭോദാരന് വൃഷഭന് വൃഷഭാക്ഷനെ. 88 
വൃഷായധന് വൃഷശരന് വൃഷഭൂതന് മഹേശനെ 

മഹോദരന് മഹാകായന് പുലിത്തോല് ചാര്ത്തുമീശനെ 99 

ലോകേശന് വരദന് മുണ്ഡന് ബ്രഹ്മണൃയന് ബ്രാഹ്മണങേഷുനെ 

ത്രിശുൂലപാണി വരദന് ശുഭന് ചര്മ്മാസിധാരിയെ2. 40 
പിനാകി ഖണ്ഡപചരശു ലോകാധീശ്വരനീശനെ 

' പ സുവര്ച്ചന്ം--വലിയ തേജസ്വി (സുവര്ച്ചസ്സ് എന്നാണു ശരിയായ വാ 

ക്ക്.) 2 ചര്മ്മാസിധാരിംപരിചയും വാളും ധരിക്കുന്നവന്. 



628 നാരായണാസ്രമോക്ഷപര്വ്വം 

ശ്രയി പ്പേന് ദേവനീശാനന് ശരണ്യന് ചീരവസ്രൂനെ. 41 
വിത്തേശന് തോഴരായോരാസ്സു സ്വാമിക്കു വന്ദനം 
സുവാസന്നാസ്സവ്രതന്നു സുധന്വാവിന്നു വന്ദനം. ടക 

ധനുര്ദ്ധരന്നു ദേവന്നു ധന്വിക്കും പ്രിയധന്വനും 
ധന്വന്തരന്നു ധമ്പന്നു ധന്വാചാര്ൃയന്നു വന്ദനം 43 
ഉഗ്രായുധന്നു ദേവന്നു സുരവരൃന്നു വന്ദനം. 
വന്ദനം ബഹുരൂപന്നു ബഹധന്വിക്കു വന്ദനം. 44 

വന്ദനം സ്ഥാണുവിന്നെന്നുമാസ്സ്ധന്വിക്കു വന്ദനം 
വന്ദനം ത്രിപുരഘ നന്നു ഭഗഘ “നന്നിത വന്ദനം. 48 

വനസ്പുതിപതിക്കിങ്ങ യൂപതിക്കിങ്ങ വന്ദനം 

മാതൃക്കഠംതന്പതിക്കേവം ഗണനാഥന്നു വന്ദനം. 46 

ഗോപതിക്കെപ്പൊഴും യജ്ഞച്ചതിക്കുമിത വന്ദനം 

അപ്പുതിമക്കെപ്പൊഴും ദേവപതിക്കുമിത വന്ദനം, 46 
പൂഷാ3ദവിന൯ പര കൊഴിച്ചോനാ ത്രൃക്ഷന്നു വരദന്നുമേ 
ഹരന്നു നീലകണ്ണന്നു സ്വര്ണ്ണുകേശന്നു വന്ദനം. 48 

ധീമാന് മഹാദേവനുടെ ദി വൃകര്മ്മങ്ങളായവ 
എല്ലാം നിന്നോടു ചൊല്ലീടാം കേട്ടറിഞ്ഞ പടിക്ക ഞാന്. 39 

ഉലകില്ദ്ദേവദൈത്യന്മാര് ഗന്ധര്വ്വന്മാര് നിശാടരും. 
സുഖം നേടില്ലവന് കോപിക്കു കില് ഗുഹയിലാഴ'കിലും. 30 

യജമാനന് പണ്ട ദക്ഷന് വിധി പോലെ ഭരിക്കിലും 
യജ്ഞം ചാടിച്ചെയ്തിതിവനപ്പോഠം നിദ്യയനായിനാന് 61 
വില്ലാലെയമ്പയച്ചിട്ടു മുഴക്കിയലറീടിനാന് 
ധരമ്മമില്ലെവിദെശ്ശാന്തിയേന്തിയസ്സരരപ്പൊഴേ. ി 

യജ്ഞം പാഞ്ഞോടിയളവിലീശന് കോപിച്ചുനില്ലവേ 
ആ ജ്യാതലാരവം“കൊണ്ടിട്ടുഴന്നൂു സര്വ്വ ദേവകരം. ൭൭9 

പാട്ടില് ൮൬ പാര്ത്ഥ, പരം നിപതിച്ചു സുരാസുരര് 
കലങ്ങി വെള്ളമൊക്കേയും കുലുങ്ങീ ധരണിീതലം. 64 
ഒമിര്ന്നതൂ മാമലകളമുഴന്നൂ ദിഗ്ശൂജങ്ങളം 

കൂരി രുട്ടാണ്ട ലോകങ്ങഠം മൂടി ക്കാണാതെയായിതേ ൭9 

കൊടുത്തു രവിയൊത്തെല്പാ ജ്യോതിസ്റസ്റിന് പ്രഭയേയുമേ. 
ക്ഷോഭിച്ചു പേടിയിലുഴന്നവ്വണ്ണം ചെയ്ത ശാന്തിയും 56 
ജഫ്ഥീന്ദ്രര് ജീവി കഠംക്കെല്പാം തനിക്കും സുഖകാംക്ഷികഠം. 
പൃഷാവിന് നേര്ക്കു പാഞ്ഞേററു ചിരിച്ചും കൊണ്ടു ശങ്കരന് 977 

1 സുധന്വാവു” നല്ല വില്ലുള്ളവന്., 2 അപ്പതി. അപ്പി ന്െറ (വെള്ളത്തി 
൭൯൨) നാഥന്. 5 പൂഷാവു”  ദ്വാദശാദി തൃന്മാരില് ഒരാഴം. (ദക്ഷയാഗാവസര 
ത്തില് ശിവന് പൂഷാവി ന്െറ പല്ല് അടിച്ചുകൊഴിച്ച കഥ സുചിതം.) 4 ആഴ് 
കുക... ഒളിച്ചിരിക്കുക. 5 ജ്യാതലാരവം .ം.ഞാണി ന്െറയും കൈയടി യൃടെയും 

ശബ്ദം. 
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പുരോഡാശ'മശാക്കുമ്പോഠംക്കൊഴി പപ്പാശഷവും. വൂ 

അപ്പപോളി റങ്ങീ വാനോര്കഠം വിറച്ചവനു കൂപ്പിയും 68 

വീണ്ടും തൊടുത്തു വാനോര്ക്കായ് പ്രദീപൃവിശിഖങ്ങളെ 
പുക തീപ്പൊരിയും പൂണ്ട മിന്നല്ക്കാറൊത്തവററിനെ. ഉ 

ആ മഫേശ്വരനെപ്പാര്ത്തു വാനോരെല്പാം വണങ്ങിയും 
വിശിഷ്ടമാം യജ്ഞഭാഗം കല്ലിച്ചു രദ്രനപ്പൊഴേ. 60 

ത്രിദശന്മാര് ഭയപ്പെട്ടു ശരം പുക്കു മന്നവ! 

അതി കോപനവന്തന്നെ സംയോഗിപ്പിഃച്ചിതാ മഖം; 61 

ഭഗ്നന്മാരായ് സുരര് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടവനെസ്സറദാ. 
വാനിലുണ്ടായ് വീര്യമേറും ദൈതൃന്മാരുടെ മുപ്പരം 62 

ഇരിമ്പു വെള്ളി പൊന്നെന്നുള്ളി വയാല്ത്തീര്ത്തതുത്തമം. 

പൊന്മയം കമലാക്ഷന്നു, താരകാക്ഷന്നു വെള്ളിയാം, 68 

അവരീല്ത്തന്നെ മൂന്നാമന് വിദൃന്മാലിക്കിരുമ്പമേ. 
സര്വ്വായുധ ംകൊണ്ടുമിന്ദ്രന് ശക്തനല്പതു പോക്കുവാ൯ 64 
ആര്ത്തര് മുററും വാനവന്മാര് ശരണം പുക്കു രുദ്രനെ; 

ഇന്ദ്രാദ്'വാനോരെല്ലാരുമാ മഹാത്മാവൊടോതിനാര്: 65 
““ബ്രഹ്മ൯ വരം കൊടുത്തുഗ്രന്മാരി മുപ്പരവാസി കരം 
വരഗര്വ്വം കൊണ്ട പാരം ലോകപിീഡന ചെയ് കയാം. 66 
ദേവഭേവേശ, നീയെന്നേ ശക്തന് മററില്ലൊരുത്തനും 
പോരിലാ ദൈത്ൃരെക്കൊല്വാന് കൊല്കദേവാരിമാര്കളെ. 
രുദ്ര, രദ്രങ്ങ*ളായ ത്തീരും കര്മ്മം തോറും പശുക്കുളം3 
വീഴത്തീടിലീയസുരരെയങ്ങുന്നു ഭവനേശ്വര! ”" 68 

അവന് കേട്ടായതേറേറാതീ ദേവകയംക്കു ഹിതത്തിനായ, 

ഗന്ധമാദനവിന്ധ്യങ്ങഠം കൊടിത്തണ്ടാക്കിയും ഹരന് 69 
കടലും കാടുമുള്ളൂഴി തേരാക്കിക്കൊണ്ടെ ശങ്കരന് 

മുക്കണ്ണന് ശരേഷനാഗത്തെയക്ഷമാക്കിച്ചമച്ചവന് 70 

പിനാകി ചക്രങ്ങളാക്കീട്ടര്ക്കേന്ദുക്കളെയീശ്വരന് 
അണി യായ പുഷ”പദന്തേലാപുത്രരേയയം ത്രിലോചനന് 7]. 

അവനാഹം? തക്ഷകനായ”* മലയം യൃപമാക്കിയും 
സത്വണ്ടാളൊക്ക യോ ക്താംഗ!മോക്കിശ്ശൂര്വ്വ൯ പ്രതാപവാന് 72 

വേദങ്ങാഠം നാലു കുതിരയാക്കിത്തീര്ത്തു മഹേശ്വരന് 

ഉപവേദം ഖലീന'ങ്ങളാക്കി ലോകത്രയേശ്വര൯ 73 

1 പുരോഡാശം -ഹോമശേഷം. 2 സംയോഗിപ്പിക്ക -- പൂര്ത്തിയാക്കുക. 

3 മഖംംംയാഗം. 4 രദദ്രങ്ങഠം -- രുദ്രനെ സംബന്ധിച്ചവ. 5 പശുക്കഠാട 

ജീവികം. 6 അണി ട വണ്ടിച്ചത്രത്തിനന്െറെ ആണി. 7" അവനഹം... തേര് 

ക്കതിരകളെ നകത്തി നോടു ചേര്ത്തുകെട്ടുന്ന തോല്വാറു്. 8 യൂപം... നകം, 
8 സത്വങ്ങഠംംംജീവജാലങ്ങഠം. 10 യോക്ത്രാംഗംം.തേരില് കേറാനുള്ള 

ചധിട്ടുപടി. 11 ഖലീനം -ടകടിഞ്ഞാണിയ്യേലുള്ള കുടി. 



620 നാരാണാസ്രൂമോക്ഷപര്വും 

ഈശന് ഗായത്രി സാവിത്രികളെ പ്രഗ്രഹ'മാക്കിയം 

ഓങ്കാരം ചമ്മട്ടിയാക്കി ബ്രഹ”മനെസ്സ്ുതനാക്കിയും ലം! 

മന്ദരം ഗാണ്ഡി വമാക്കി ഞാണു വാസുകിയാക്കിയും 

വിഷ'ണുവെത്താ൯ന് ബാണമാക്കിയഗ്നിയെശ്ശൂല്യമാക്കിയും 

വായുവെച്ചി റകാക്കീട്ടന്തകനെപ്പും ഖ3മാക്കിയും 

തടിത്തു* നിശ്രാണു“മാക്കി മേരുവെക്കൊടി യാക്കിയയം 76 

സര്വ്വദേവമയം ദി വ്യരഥം കയറിയാശ്ശിവന് 

ത്രീപുരദ്ധവംസനത്തിന്നായ” സ്ഥാണു യോധരിലുത്തമന്. 77 

അസുരര്ക്കന്തമേകുന്നോന് ശ്രീമാനതുലവിക്രമന് 

വംനോരും താപസര്ഷീന്ദ്രന്മാരും പാര്ത്ഥ, പുകഴത്തുവോന് 

ദിവ്യമപ്രതിമം മാഹേശ്വരസ്ഥാനമെഴും പ്രഭ 

നി ന്നുകൊണ്ടാന് സ്ഥാണുവായിട്ടായിരത്താണ്ടുകാലമേ. 79 

ആകാശത്താപ്പുരം മൂന്നുമൊത്തുകൂടിയ നേരമേ 

ത്രിശല്ൃമാം ത്രിപര്വ്വ” ത്താലതു ഭേദിച്ചിതായവന്. 80 

എതിര്ത്തു നോക്കുവാ൯പോലുമായീലാ പുരദാനവര് 
വിഷാണുസോമന്മാരൊടൊത്തു കാലാഗ്നി കലരും ശരം. 81 

പുരങ്ങഠം ചുട്ടൊരവനെക്കാണുവാന് പോയി ദേവിയാഠം 

ശിഖയഞ്ചുള്ളണ്ണി യാക്കിത്തന്നങ്കത്തിങ്കല് വെച്ചവഠം. മ 

ഇതാരെന്നാഠം സുരരൊടു പരിക്ഷഷ്ണുങ്ങു പാര്വ്വതി 

ആസുയയാല് വഭ്കമേന്തിദ്ദേവേന്ദ്രന് പ്രഹരിക്കവേ. 83 

പൊടിച്ചവനെറയാ വഭ്കമേത്തും കൈ സ്പൂബ്ധമാക്കിനാന് 
ചിരിച്ചു പിന്നെബ”ഭഗവാന് സര്വ്വലോകശ്വേരന് പ്രഭ. 83 

ഭൂജം സ്തംഭിച്ചൊരാശ്ുശക്രന് വാനോര്വര്ഗ്ഗത്തൊടൊത്തവന് 

ശരണം പുക്കു വാനോരൊത്തധ്ൃയയന് ബ്രഹ്മദേവനെ. 85 

തല കമ്പിട്ടായവനോടവര് കൈകൂപ്പിയോതിനാര്: 
* “ബ്ര ഹ” മാവേ, പാര്വ്വതി യുടെയങ്കത്തില്ബഭൂതമല്ഭതം 86 

ബാലരൂപത്തിലായ്ക്കണ്ടു ഞങ്ങഠം കുമ്പിട്ടതില്പഹോ! 
എന്നാലവന് വന്ന ഞങ്ങഠം ചോദിക്കുന്നു ഭവാനൊടായ് 87 

പൊരുതാതിന്ദ്രനോടൊത്താബ്ബാലന് കളിയില് വെന്നവര്.?” 
ബ്രഹ് മജ്ഞപ്രവരന് ബ്രഹ”്മനവര് ചൊന്നതു കേട്ടുടന് 88 

ധ്യാനിച്ചു ഭഗവാന് ശംഭൂവെന്നാത്തേജസ്വി ബാലനെ 

പറഞ്ഞൂ ഭഗവാന് ബ്രഹ“മനിന്ദ്രാദി സുരരോടുടന്. 89 

3 പ്രരഗഹം “കടിഞ്ഞാണ്. 2 ശല്യം അമ്പിന്െറ മുന. 3 പുംഖംംം 
പക്ഷിത്തുവല്. 4 തടിത്തു”ംംമീന്നല്. 5 നിശ്രാണംട അമ്പിന മൂര്ച്ച കൂട്ടാ 
നുള്ള പാണ, € തരിപര്വ്വം ... മൂന്നു മൊട്ടുള്ള അമ്പു”. 7 ശിഖംംംമുടി. 8 യുദ്ധം 

ചെയ്യാതെതന്നെ കളിയായി തങ്ങളെ ജയിച്ച ആ കുട്ടി ആരാണെന്നാണു' ദേ 

വകഠം ചോദിക്കുന്നതു”. 



ശതരുദ്രീയം 622 

“* “ചരാചരജഗന്നാഥനവനാബ “ഭഗവാന് ഹരന് 

ആ മഫഹേശ്വരനെക്കാളം മേലേ മറെറാന്നുമില്ലിഹ. 90 

ഉമയോടൊപ്പുമീ നിങ്ങഠം കണ്ടുള്ളേോരാ മഹാദൃതി 

ആദ്ദേവന് പാര്വ്വതിക്കായിബ്ബാലരൂപമെടുത്തതാം. ! 

എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളവന്തന്െറ ചാരത്തു പുകതാന് 

അവനോ ഭഗവാന് ദേവന് സര്വ്വലോകേശ്വരന് പ്രഭ." " 92 

ഈ ലോകേശ്വരനെക്കണ്ടിട്ടറിഞ്ഞില്ഖബിങ്ങ ദേവകഴം 

പ്രജാപതികളൊത്താരും ബാലാര്ക്കുസമകാന്തിയെ. 93 

ബ്രഹ"മാവുടന് ചെന്നു കണ്ടുകൊണ്ട താനേ മഹേശനെ 

ഇവന്താന് ശ്രേഷ:നെന്നോര്ത്തു വന്ദിച്ചിതു പിതാമഹന്. 94 

ബ്രഹ്മാവു പറഞ്ഞു 

നീ യജ്ഞമാമുലകിനു, ഗതി നീ, ന് പരായണം, 

നീ ഭവന്, നീ മഹാദേവന്, നീ ധാമം പരമം പദം; 95 

നീയീ ലേറകം തിങ്ങിനില്പ്പൂ ചരാചരമശേഷവും. 

ഭൂതഭവ്യേശ, ഭഗവന്, ലോകനാഥ, ജഗല്പ്പതേ! 96 

നിന് ക്രോധത്താലാര്ത്തനാമീശ്ശുക്രനില് കനിയേണമേ! 

ഖ്്യാസന് പറഞ്ഞു 

പത്മജന് ചൊന്ന കേട്ടപ്പോഠം പ്രീതി പുണ്ട മഹേശ്വരന് 97 

പ്രസാദത്തി ന്നൊരുമ്പെടിട്ടട്ടഹാസം മുഴക്കിനാന്. 

പ്രസാദിപ്പിച്ചിതു പരമുമാരുദ്രരെയാസ്സ്റരര് 98 

വജ്കി ക്കുള്ളോരു കൈ പിന്നെ മുന്നി ലജ്ക്യായി വന്നുതേ. 

പ്രസന്നനായ ഭഗവാന് പത്നി യൊത്ത വൃഷദ്ധവജന് 99 
ആ വാനോരില് സുമശ്രേഷ്ഠന് ദക്ഷയജ്ഞം മുടിച്ചവന്. 

അവന് രുദ്രന് ശിവനവന് ശര്വ്വന് സര്വ്വജ്ഞനസഗ്നിയയം 300 

അവനിന്ദ്രന് വായവവനവനശവി കഠം മിന്നലും. 

അവന് ഭവന്താന് പര്ജ്ജന്യന് മഹാദേവനിഹാനഘന് 101 

അവന്താന് ചന്ദ്രനീശാനന് സുരൃയന് വരുണനായവന് 

അവന് കാലന് മൂത്ൃ യമനന്തകന് പിന്നെ രാപ്പകല്. 102 

മാസാര്ദ്ധമാസങ്ങളതു സന്ധ്യ സംവത്സരങ്ങളം 

ധാതാവവന് വിധാതാവും വിശ്വാത്മാ വിശ്വകൃത്തുമാം, 103 

അദേഹന് സര്വ്വവാനോര്ക്കും ദേഹമേന്തുന്നതായവന് 

വാനോര് വാഴത്തും ദേവനവനൊന്നവന് പലതായവന്. 304 

ന൯ൂറായായി രമായയംതാന് നൂറായിരവുമായിയും 

ആദ്ദേവന്നുണ്ട മെയ രണ്ടിതറിയം വൈദി കദ്വിജര്. 105 

ഘോരയൊന്നൊന്നു ശിവയ്യം മൂര്ത്തി പിന്നെപ്പലേ തരം 

അവന്െറ :ഘാരയാം മൂര്ത്തിയഗ്നിവിഷ ണു പ്രഭാകരര് 10906 

സാമ്യയായുള്ളതോ പിന്നെജ്ജലം താരകം ചന്ദ്രനും, 



622. നാരായണാസ്രുമോക്ഷപര്വ്വം 

വേദാം ഗോപനിഷത്തുക്കഠം പുരാണാദ്ധ്യാത്മനിശ്ചയം 107 

എന്ന തില്പ്പരമാം ഗുഹ്ൃമെല്പാം ദേവന് മഹേശ്വരന്. 
ഇമ്മട്ടെഴം മഹാദേവന് വലിയോന് ഭഗവാനജന് 108 

എനിക്കു പറയാവല്പാ ഭഗവല്ഗണമൊക്കയും. 

എപ്പ്യോഴു മായിരത്താണ്ടു കൊണ്ടിട്ടും പാണ്ഡുനന്ദന! 309 

സര്വ്ൃവഗ്രഹഗ്രസ്പരേയയം സര്വ്വപാപാഡ്യൃരേയയമേ 
ശരണം പുകുകില് കാക്കും ശരണൃയന് പ്രീതിയാര്ന്നവ൯. 110 
ആയുസ്സാരോഗ്യമൈശ്വര്യം വിത്തം കാമങ്ങളേററവും 
മനുഷ്യര്ക്കേകിടുമവന് പോക്കീടും പിന്നെയായവന്. 111 

ഇന്ദ്രാദി വാനോര് കളി ലുമുള്ളൈെശ്വരൃമിവറന്െറയാം 

പാരില് മര്ത്ത്യന്മാര്ക്കു ശുഭാശുഭം കല്ലിപ്പത്ായ വന്. 112 
കാമങ്ങഠംക്കീശ്വരത്വത്താലവനീശ്വരനാണുപേഠല് 

മഹേശ്വരന് മഹാഭ്ൂതങ്ങഠംക്കുമീ ശ്വരനാണവന് 113 

പലവും പല രൂപത്താല് വിശ്വമൊക്ക നിറഞ്ഞവന്, 
ആദ്ദേവന്നുള്ളൊരാ വ്ക്തം സമ്ദ്രത്തിങ്കല് നില്പതാം 114 

ജലഹവ്യം ഭജി പ്പ്ോന്നു വിശ്രുതം ബഡവാമുഖം. 
ഈദ്ദേവന് വാണുകൊള്ളന്നൂ ശ്മശാനങ്ങളില് നിത്യവും 115 

ജനങ്ങഠം വീരസ്ഥാനത്തീയീശ്വരന്നു യജിക്കയാം. 
അവന്െറെറ ദീപ്പരൂപങ്ങഠം ഘോരങ്ങഠം പല മട്ടിലാം 116 

മനുഷ്യര് പാരില് പൂജിക്കുന്നവ വാഴ്ത്തി വരുന്നവ. 
യഥാര്ത്ഥമായി വന്നുള്ള പേരു പാരില്പ്പലേതരം 117 
വിവരിപ്പ മഹത്വത്താല് വിഭൂത്വാല് കര്മ്മവൃത്തിയാല്. 

ഓത്തി ലോതൂന്നുണ്ടിവന്െറ ശതരുദ്രീയമുത്തമം 118 

അനത്തരുദ്രമെന്നാം താനുപസ്ഥാനം മഹാനുടേ. 
ദിവ്ൃയമാനുഷകാമങ്ങഠംക്കീദ്ദേവന് പ്രഭ കേവലം 119 
ഈദ്ദേവനോ പ്രഭ വിഭ മഹാന് വിശ്വം നിറഞ്ഞവന്, 
ഇവനെ ജ്യഷ്ഷ'! നെന്നോതും ബ്രാഹ“മണന്മാര് മുനീന്ദ്രരും 120 

വാ നോര്ക്കിവന് മുന്പനി വന്മുഖത്തുണ്ടായി പാവകന്. 
മുററും പശുക്കളെപ്പാലിച്ചവയാലേ രഭിക്കയാല് 122 

അവക്കുധിപനായ നേടീ പരം പശുപതിത്വവും. 
നിത്യമാം ബ്രഹ'“മചരൃത്തോടിവന൯്തന് ലിംഗനില്ലിനാല് 

ലോകരേ മഹനംചെയ്യു2മിവനത്രേ മഹേശ്വരന്. 
8ഷി ദേവകടം ഗന്ധര്വ്വാപ് സരസ്്രീകളമങ്ങനെ 3 2൫ 

ഇവന്െറ ലിംഗം പൂജിക്കുന്നുണ്ടരൂര്ദ്ധ്ത്തില് നില്പതാം. 
അതിനെപ്പൂജചെയ്യീടില് മോദിക്കുന്നൂ മഹേശ്വരന് 124. 

1 ജ്യേപ്ന് ആദ്യം ഉന്ടായവന്, 2 മഹനംചെയ്ക ചസന്തോഷി പ്പിക്കു, 



ശതരുദ്രീയം 6293 

സുഖിയായി പ്രീതനായി പ്രഹര്ഷിക്കുന്നു ശങ്കരന് 
ഭൂതഭവ്യഭവല് പ്രായനിവനെറ പല രൂപമാം 375 
ചരാചരജഗത്തെല്ലാമതി നാല് ബഹുരൂപനാം. 

ഏകാക്ഷനായ് ജ്വലിക്കുന്നോനക്ഷി യെല്ലാടമുള്ളവന് 2126 
ക്രോധാല് വിശ്വാവേശമാര്ന്നോഷനതിനാല് സര്വ്വനാണവന്. 
അവനെദ്ധൂമുരൂപത്താല് ചൊല്വു ധൂര്ജ്ജടിയെന്നുമേ 1277 
വിശ്വേദേവകളഠംപ്പെട്ടോനതിനാല് വിശ്വരൂപനാം 

മൂന്നു ദേവികളം സേവിക്കുന്നുണ്ട"ബഭവനേശനെ 298 
ദ്യോവപ്പു ഭൂപായതുകെണ്ടേത്രേ ത്രൃയംബകനായവന്. 

സര്വ്വാര്ത്ഥവും സര്വ്വകര്മ്മത്തിലുമെന്നും ൨ളര്ത്തുവോന് 329 
ശിവം മനുഷ്ൃര്ക്കിച്ഛിപ്പോനതിനാല് ശ്ശിവനാണവന്. 
അയ്യതാക്ഷന് സഹസ്ധാക്ഷനക്ഷി ബെല്ലഠടമുള്ളവന് 490 
മഹാവിശ്വം കാക്കുകയാല് മഹാദേവനുമാണവന്. 
ഈര്ദ്ധ്വസ്ഥിതിയില് നില്ലുന്നേന് പ്രാണ്ോല്പത്തിയില് 

[നില്പവന് 3921 
സ്ഥിതിലിംഗനുമാണെന്നാലതിനാല് സ്ഥാണവാണവന്,. 
സുര്യചന്ദ്രന്മാരുലകില് വിളങ്ങം രുചിജാലവും 232 
കേശങ്ങളാണു മുക്കണ്ണന്നതി നാല് വ്യോമകേശനാം. 
ബ്രഹമേന്ദ്രവരുണന്മാരെ യമവിത്തേശരേയയമേ. 193 

നിഗ്രഹിച്ചു ഹരിക്കുന്നോനതിനാല് ഹരനാണവന്. 
ഭൂതം ഭവ്യം ഭവിഷ്യത്തും മററുള്ളവയുമൊക്കയും 134 
ഭവനാ,ണതി നാലത്രേ ഭൂതഭവൃയഭവോല്ബ”ഭവന്. 
വീഷാ സ്ഥന് ശരീരത്തില് സമനും പ്രാണികഠംക്കിഹ 135 
വിീഷമസ്ഥന്മാരില് വായു പ്രാണാപാനന് ശരീരിയില്. 
മഹാത്മാവിന് വിഗ്രഹവും ലിംഗവും പൂജ ചെയ്യുകില് 156 
ലിംഗപൂജകനെപ്പോഴും പെരുതും ശ്രീയണഞ്ഞിടും. 

ഉരുകൊണ്ടര്ദ്ധമാഗ്നേയം സോമാര്ദ്ധംതാന് ശിവാ തനു 137 

അവ്വണ്ണമാത്മാര്ദ്ധമഗ്നി ചൊല്വു സോമാര്ദ്ധമായിയും. 
വാനോമരെക്കാഠം ദീപ്പതേജോമയിയത്രേ ശിവാ തനു. 138 

ഭാസിക്കുന്നൂ മാനുഷരില്ഗ്ഘോരാഗ്നിമയിയാം തന്, 

ബ്രഹ'”മചര്യം ചരിക്കുന്നിതിവന്െറ ശിവയാം തനു 1839 
ഘോരയാം തനുകൊങ്ജെല്പാമശിച്പീടന്നിതീശ്വരന്. 
ദഹിപ്പിക്കുന്നവന് തീക്ഷ“ണയഗ്രനേററം പ്രതാപവാൻ. 140 
മാംസശോണിതമജ്ജാശിയാകയാല് രദ്രനാണവന്. 
കപിയെന്നാല് ശ്രേഷ്ഠനത്രേ ധര്മ്മമാകുന്നു പോല് വൃഷം 141 
ആദ്ദേവദേവന് ഭഗവാനതുമുലം വൃഷാകപി. 
മിഴിച്ചീടം കണ്ണുകളാല് ബലാല് ദേവന് മഹേശ്വരന് പ് 

& വാമ്വവേശമാര് ന്നോന് എല്ലാററിലും വ്യാപിച്ചവന് . 



൫24. നാരായണാസ്രുമോക്ഷപര്വ്വം 

നെററിമേല് കണ്ണു സൃഷ്ടിച്ചിതതിനാല് ത്രൃക്ഷനാതണണവന്. 
ഈദ്ദേ വനാം മഹാദേവന് പാര്ത്ഥ, നിന് മുന്പില് നില്പവന് 
പിനാകി പോരില് വിദ്വേഷഘാതം ചെയ്വതു' കണ്ടു നീ. 

ജയദ്രഥവധത്തിന്നു നീ സത്യംചെയ്തു സന്മതേ! 144 
സ്വപാനത്തില്ക്കാട്ടി നാന് കൃഷ്ണനാരെയോ ശൈലമാലിയില് 
അവനീ ബ ഭഗവാന് ദേവന് പോരില് നിന്മുന്നിലേല്ലയാം 
ദാനവന്മാരെ നീ കൊന്ന ദിവ്യാസ്ര്രങ്ങളെ നല്കി യോന്, 
ധന്യം യശസ്യമായുഷ്യം പുണ്യം വേദങ്ങഠംംപോലെതാന് 
വ്യാഖ്യാതം ദേവദേവനെറ ശതരുദ്രീയമര്ജ ജന! 

സര്വ്വാര്ത്ഥസാധനം പുണ്യം മുററും കില“ബിഷനാശനം 147 

സര്വ്വപാപഹരം മുററും ദുഃഖഭീതിപ്രണാശനം. 

ചതുര്വ്വിധമിതീ സ്പോത്രം കേട്ടിടുന്നവനെപ്പെൊഴും 148 

മുററും ശത്രുക്കളേ വെന്നു രുദ്രലോകത്തു പുജ്യനാം. 
ദിവ്യം മഹാത്മചരിതമിതു സാംഗ്രാമികം2 ശുഭം നി 
ചൊല്വോനും ശതരുദ്രീയം കേഠംപ്പോനും നിത്ൃമുത്ഥി തന്. 
വിശ്വേശദേവനില്ബഭക്തനെപ്പൊഴും മര്ത്തൃജാതിയില് 
വരകാമങ്ങളം നേടും ത്രൃംബകപ്രീതിയാലവന് 
ചെല്ലൂ കൌന്തേയ, പൊരുതു തോലിപററാ നിീനക്കെടോ 
മന്ത്രിയായ *ക്കാത്തടുത്തുണ്ട നിനക്കല്പോ ജനാദനന്. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പോരില് പാരാശര്യനേവം പാര്ത്ഥനോടോതിയപ്പൊഴേ 

ഗമിച്ചൂ ഭരതമ്രേഡ്യ!, വന്നപാടെയരിന്ദമ। 352 

204. ദ്രോണപവൃഫലശ്രുതി 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അഞ്ചുനാഠംതാന് മഹാഘോരയുദ്ധം ചെയ്ത മഹാബലന് 

ബ്രാഹമണന് ഹതനായ'്* ഭൂപ, ബ്രഹ”മലോകത്തിലെത്തി 

വേദം ചൊന്നാലുള്ള ഫലമീപ്പര്വ്വം ചൊല്കിലും വരും [നാന്. 

അഭീരുക്ഷത്രിയരുടെ പേരിങ്ങല്ലോ പുകഴന്നതും. ക 

ഇടപ്പരവ്വത്തെച്ചൊലുവോനും നിത്യവും കേഠംക്കുവോനുമേ 

ഘോരകര്മ്മം ചെയ്ത മഹാപാപമെല്പാമൊഴിഞ്ഞുപോം. 3 

യജ്ഞപ്രാപ്ലി ബ്രാഹ'മണന്നിങ്ങ നിത്യം 

ഘോരപ്പോരി ല്ജ്ജയവും ക്ഷത്രിയര്ക്കാം 

ശേഷം ജാതിക്കാര്ക്കുമിഷും ലഭിക്കു-- 

മിച്ചിച്ചോണം പുത്രപാത്രഷഘിയെല്പാം. 4 

1 വിദേോഷിഘാതം ചെയ്ക.. ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുക. 2 സാംഗ്രാമികംട 
സംഗ്രാഠ (യുദ്ധ)ത്തെ സംബന്ധിച്ചത്. 
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കര്ണ്ണപര്വ്വം 



കര്ണ്ണവധപര്വ്വം 

നാരായണനെയും സാക്ഷാല് നരനാം നരനേയു.മേ 
സരസ്വതീദേവിയേയയം നമിച്ചു ജയമോതുക. 

1. ജനമേജയവാക്യം 

ദ്രോണവധത്തിനുശേഷം കര്ണ്ണന്െറ സേനാനായകത്വത്തില് രണ്ടു ദിവ 

സം യുഭ്ധം നടന്നതും രണ്ടാംദിവസം അ, സൂതപുത്രന് അര്ജ്ജുനനാല് വധിക്ക 
പെട്ടതുമായ കഥ വൈശമ്പായനന് ചുരുക്കിപ്പറയുന്നു. അതു വിസ്രിച്ചു കേ 

ട്ടാല് ക്കെള്ളാമെന്നു” ജനമേജയന് ആവശ്യപപ്പടുന്നു 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു 

ദ്രോണന് വീണപ്പുറം ഭൂപ, മന്നോര് ദര്യോധനാദികരം 
ഏററമു ദവി ഗ്നരായച്ചെന്നു ദ്രോണപൃത്രന്െറ സന്നിധാ. 4. 

കശ “മലപ്പെട്ട'ശിരുപോയ് ദ്രോണ നെപ്പററി മാഴ്“കുവോര് 
ശോകാര്ത്തരായുപാസിച്ചു കൃപീസുത“നെയായവര്. ക 

ശാസ്്ൂരയയക്തി കഠംകൊണ്ടൊട്ടുനേരമാശ്വാസമാര്ന്നവര് 
അന്തിക്കരചര് താന്താങ്ങഠംക്കുള്ള ഗേഹങ്ങഠം പൂകി നാർ, 3 
ആഗ്ലേഹങ്ങളില് മന്നോരകഠം സുഖം നേടീല കൌരവ! 

തീവ്രനാശങ്ങളോര്ത്തോര്ത്തങ്ങറക്കം വന്നിടാതെയായ”. ! 

വിശേഷാല് സൂതസുതനും ദുര്യോധനനരേന്ദ്രനും 

ഭൃശ്ശാസനന് ശകുനി യുമുറങ്ങീ ടാതെ കൂടിനാര്. 5 

ദുര്യോധനഗൃഹത്തിങ്കല്ക്കിടപ്പറയിലായവര് 
ഒത്തുചേര്ന്നോര്ത്തി താപ്പൂജ്യപാഠണ്ഡവള്ശേശനങ്ങളെ?. 6 

ചൃതില് ക്ലേശിപ്പിക്കലുമാക്കൃഷ്ണയെ സ്സഭ കേററല്യം 
ഓര്ത്തോര്ത്തനുതപിച്ചാരങ്ങവരുദ്വിഗ്നചിത്തരായ്& 7 

ചൂതില്പ്പററിച്ച കഷ്ടപ്പാടൊക്കയോര്ക്കുമവര്ക്കഹോ! 
ഭ3ഖംകൊണ്ടാ രാത്രി ന൯ൂററാണ്ടെന്ന മട്ടായി മന്നവ! ൫ 

പി ന്നെപ്പുലര്ച്ച്ത്ു ദൈവകല്ലനപ്പടി നില്ലവര 
വിധിപ്രകാരം വേണ്ടന്ന കര്മ്മവും ചെയ്യിതേവരും 9 

അവശ്യകാര്യങ്ങഠം ചെയ്യിട്ടാശ്വസിച്ചവര് ഭാരത! 

2 കശ്മലപ്പെട്ടു” -- നാണംകെട്ടു. 2 കൃപീസുതന് ടം അശ്വത്ഥാമാവു*. 

8 പാണ്ഡവക്ലേശനങ്ങഠം .-. പാണ്ഡവരെ ക്രേശിപ്പിച്ച കഥകഠം. 4 ഉദ്ധിഗണ 
ചിത്തര് ഉള്ളില് പേടി പുണ്ടവര്, 
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പടകൂട്ടാനാജഞ നല്കീ യുദ്ധത്തിന്നുമിറങ്ങിനാര്. 10 

കര്ണ്ണനെസ്സറേനേശനാക്കിക്കൃതകരതുകമംഗളര്! 
വി പ്രാശീരവ്വാദവും വാങ്ങിത്തയിര് നെയ്യക്ഷര ങ്ങളാല് 11 

നിഷ് കങ്ങഠം ഗോസുവര്ണ്ണങ്ങഠം നല്ല വ്ര്രങ്ങളാലുമേ 
വന്ദിമാഗധസൂതന്മാര് ജയാശിസ്സ്റാല് പുകഴ”ത്തുവോര് [ 7. 

അവ്വണ്ണം പാര്ത്ഥരും ഭൂപം പൂര്വ്വാഹ്നക്രിയ ചെയ്യവര് 
രാജാവേ, ശിബിരം: വിട്ട പോരിന്നുന്നിയിറങ്ങിനാര്. 13 

രോമാഞ്ചഞ്ചും ബഹളപ്പോര് നടന്നിതതിന്നുമേല് 

പരസ്പരം ജയം നോക്കും കുരുപാണ്ഡവര് തങ്ങളില്. 24 

കുരുപാണ്ഡവ സൈന്യങ്ങഠംക്കേവം രണ്ടുദിനം രണം 
കര്ണ്ണന് സേനാനിയായിട്ടു നടന്നൂ ദാരുണം നൃപ! 15 

പെതത്തു ശത്രുക്ഷപണം ചെയ്ത യൃദ്ധത്തിലറ വൃൃഷന്൯ഃ 
വീഴ് ത്തപ്പെട്ടു ഫല്ഗുനനാല്ദ്ധ്യതരാഷ'ട്രജര് ക.ണ്കവേ. 16 

ഉടനേ സഞ്ജയന് നാഗപുരം4 പോയ് കുരുജാംഗലേ 
അതുണ്ടായ പടിക്കെല്പാമുണര്ത്തീ ധ്ൃതരാഷ”ട്ടനെ. 17 

ജനമേജയന് പറഞ്ഞു 

ഭീഷ൦മന് മഹാരഥന് ധദ്രാണര്താനും വീണതു കേഴംക്കയാല് 
ഏററമാര്ത്തിപ്പെട്ട വൃദ്ധനാ രാജാവംബികാസുതന്* 18 

ദര്യോധനഹിതം നോക്കും കര്ണ്ണന് വീണതു കേഠാംക്കയാല് 
ദ്വിജേന്ദ്ര, മാലൊടും പ്രാണധാരണം ചെയ്യതെങ്ങനെ? 19 

അവകങ്കലെല്ലാ മക്കക്കും ജയാശ കരുതീ നൃപന് 
അവന് ചത്തിട്ട കാരവ്യന് പ്രാണനേന്തിയതെങ്ങനെ? 0 

കഷ്ടപ്പാടില് പെട്ടവര്ക്കും ചാകാന് വയ്യേന്നു കാണ്മു ഞാന് 
കര്ണ്ണന് ചത്തെന്നു കേട്ടിട്ടം മന്നന് പ്രാണന് വിടാത്തതില്. 

ഏവം വൃദ്ധന് ഭീഷ”മനേയ്യം ബ്രഹ”മന്, ബാല്ഹീകനേയുമേ 
ഭൂരിശ്രവസ്സിനെസ്സ്ോമദത്തനെ ദ്രോണനേയുമേ 22 

മററും സുഹുല്പൃത്രപാത്രന്മാരെയും വീഴ്ത്തി വിട്ടതായ* 

കേട്ടം പ്രാണന് തൃജിക്കാഞ്ഞതോര്ക്കുന്നേന് ദുഷ്കരം ദ്വിജ! 

ശരിക്കിതൊക്കയെന്നോട വിസ്പരിച്ചരുളേണമേ 
മതിയാവുന്നില്ല പൂര്വ്വചരിത്രം കേട്ടെനിക്കിഹ. ച് 

1 കൃതകരതുകമംഗളര് കാപ്പു കെട്ടുക എന്ന മംഗലകര്മ്മം നടത്തിയവര്. 
2 ശിബിരം കൂടാരം. 3 വൃഷന്-- കര്ണ്ണന്. 4 നാഗപുരം ട ഹസ്തിനപുരം, 
5 അംബികാസുതന് ധദൂതരാഷ്ടന്. 



2. സഞജയധ്ൃതരാഷ്ടസംവാദം 

ദ്രോണന് മരിച്ച കഥ സഞ്ജയന് ധ്ൃതരാഷ്ടനോടു പറയുന്നും ദു:ഖീത 

നായിത്തീര്ന്ന ധ്ൃതരാഷ്ടന് ദ്രോണവധാനന്തരമുള്ള ദുര്യോധനാദികളുടെ 

സ്ഥിതിയെപ്പററി അന്വേഷിക്കുന്നു. 

വൈശമ്പായന൯ പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണനെക്കൊന്നമേല് രാത്രി ഗാവല്ഗണി' ധരാപതേ! 
ദീനന് നാഗപുരം പുക്കാന് വായവേഗഹയങ്ങളാല്. 1 

ഹസ്മിനാപുരിയില്ച്ചെന്നിട്ടേററമുള്ളമുഴന്നവന് 
ബന്ധുക്ഷയം പൂണ്ട ധ്യതരാഷ്ട്രഗേഹം കരേറി നാന്. ക 
കശമലാഭി ഹതജസ്സാം ദൃപനെപ്പാരത്തു കണ്ടവന് 
തൊഴുതുംകൊണ്ട ഭ്ൂപന്െറ കാല്ുല്ക്കുമ്പിട്ട കൂപ്പിനാ൯, 3 

ധൃതരാഷട്രക്ഷിതിപനെപ്പജിച്ചു വിധിപോലവന് 
ഹാ! കഷ്ടമെന്തച്ചരിച്ച പി നെച്ചപൊല്പിത്തുടങ്ങിനാന്: ) 

“൦: സഞ്ജയന് ഞാന് തമ്പുരാനേ, സഖമായവാഴ”വതല്ലി നീ? 

മോഹിപ്പീലല്ലി തന്കുററം കൊണ്ടാപത്തില് പതില്ല നീ? ളൂ 

വിദുര ദ്രോണ ഗാംഗേയ കൃഷ്ണര് ചെന്ന ഹിതോക്തികം 

കൈക്കൊണ്ടീടാഞ്ഞതോര്ത്തേതും വൃഥിക്കുന്നില്പയല്പി നീ? 

രാമ നാരദ കണ്ഡവാദൃയര് സഭയില്ച്ചെൌൊന്നൊരാ ഹിതം 
കൈക്കൊണ്ടീ ടാഞ്ഞതോര്ത്തേതും വൃഥിക്കുന്നില്പയല്പീ നീ?" 

നിന് ഹിതം നോക്കിടും ഭീഷമദ്രോണാദി സുജനങ്ങളെ 
മാററാര് വാഴഴത്തിയതോര്ത്തേതും വൃഥിക്കുന്നില്പയല്ലി നീ?" " 

കൈ കൂപ്പി നിന്നിതോതുന്നാസ്സൂതപുത്രനൊടാ നുപന് 

ചൂടുന്ന നെടുവീര്പ്പിട്ടു ദഃഖം പുണ്ടോതിയിങ്ങനെ. 9 

ധരൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ശുരന് ദി വ്യാസ്രുമുടയ ഭ*ഷ്മന് വീദനിട്ടു സഞ്ജയ! 

വില്പാളി ദ്രോണര് വീണിട്ടും വൃഥയുണ്ടേററമിങ്ങു മേ. 30 

സന്നദ്ധരായ പ.മിനായിരം തേരാളിവിീരരെ 

നാഠംതോറും കൊന്നിരുന്നല്ലോ വസുസംഭവനാമവ൯, 11. 

ശിഖണ്ഡിയവനേ വീഴ-ത്തി യജ്ഞസേനനന്െറ നന്ദനന് 

പാണ്ഡവേയന് കാത്തൊരവന് വ്യൃഥയുണ്ടേററമിങ്ങ മേ. 34 

ഭാര്ഗ്ഗവന് പരമാസ്രരത്തെക്കൊടുത്തോരു മഹാശയന് 

ബാല്യത്തികല്ദ്ധനുര്വേദം ഭൂൃഗുരാമന് കൊടുത്തവന് 13 

മഹാരഥത്വത്തെ മഹാരഥര് കന്തീകുമാരരും 

മററ മന്നോര് കള മെവന് പ്രസാദിച്ചിട്ട നേടിയോ, 14 

3 ഗാവല്ഗണി സഞ്ജയന്. ക കശ'മലാഭിഹതരജസ്സ് ദു:ഖം കെ 

ണ്ടു” ചുണകെട്ടവന്. 3 വസുസം ഭവന്. ഭീഷ്മന്. 



630 കര്ണ്ണുവധപര്വ്വം 

ആസ്സുത്ൃയസന്ധ൯ വില്ലാളി ദ്രേ-ണാചാര്യനെയാഹവേ 

ധൃഷ്ൃദ്യുമ "നന് കൊന്നുകേട്ടിട്ടേററവും വൃഥയുണ്ട മേ. 15 
ലത്തുര്യ്യാധായ്ുത്ത മയം ചില് കിടയററവര് 
ദ്രോണനും ഭീഷ്മനും വീണുകേട്ടേററം വൃഥയുണ്ട മേ. 16 

അസ്ത്രങ്ങളി ല് ത്രിലോകത്തില്ക്കിട ഥററാരുമ ററ൨൯ 
ആ ദ്രോണന് ഹതനെന്നായക്കേട്ടെന്നാഠംക്കാര് ചെയ്തതെത്തു-- 
സംശപ്പകബലത്തേയും മഹാത്മാവായ പാണ്ഡവന് [വാന്? 
ധനഞ്ജയന് വിക്രരമിച്ചു കാലനൂര്ക്കു കയററി നാന്. 18 

ധീമാന് ദ്രരണി വിടും നാരായണാസ്ത്രം കെട്ടുപോയതില് 
സൈന്യം പാഞ്ഞോടിയളവിലെന്നാഠംക്കാര് ചെയ്തതെന്തു 
ഓടി പ്പോയെന്നോര്ത്തിടുന്നേന് സങ്കടക്കടലാണ്ടവര് വാന്? 

ദ്രോണന് മരിക്കെക്കടലില്ക്കപ്പല് പോയ് നീന്തിടുംപടി. 

ദുര്യോധനന്നും കര്ണ്ണൂന്നും ഭോജനാം കൃതവര്മ്മനും 
മദ്രരാജാവു ശല്ൃന്നും ദ്രോണജന്നും കൃപന്നുമേ 21 

എന്െറ ശേഷിച്ചു മക്കഠംക്കുമന്യര്ക്കുമിഹ സഞ്ജയ! 

സൈനൃയങ്ങളോടുമ്പൊളള്ള മുഖവര്ണ്ണുവുമെങ്ങനെ? 22 

ഗാവല്ഗണേ, പോരില് നടന്നതി൯വണ്ണമിതൊക്കയും 

പാണ്ഡവര്ക്കും ചൊല്ലകെന്നഠഠംക്കാര്ക്കുമുള്ളോരു വിക്രമം. 23 
സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

നിന് തെററിനാല് കാരവരിലുണ്ടായ “വന്നതു മാരിഷ! 

കേട്ടാല് മാഴ് കൊല്ല, രെദവ*ത്തില് മാഴ”കുമാറില്പ പണ്ഡി 
നരന്നു കാര്യം സാധിച്ചും വരാം സാധിച്ചിടാതെയയം തന്. 

ഗേടാഞ്ഞാലും നേടിയാലും മാഴ”കുമാറില്ല പണ്ഡിതന്. മട 

ധുതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

അതിയാകും വൃഥയെനിമ്റ്കൊന്നുമില്ലയി സഞ്ജയ! 
ദൈവം വലിയതെന്നോര്പ്പേനിച്ച പോലെ കഥിക്ക നീ. 20 

3, സഞ്ജയവാക്യം 

ദ്രോണന് മരിച്ചതിനുശേഷം കാരവന്മാര് കര്ണ്ണനെ സേനാപതിയായീ 

അഭിഷേകം ചെയതതും യൃദധത്തില് അനവധി ശത്രുക്കളെ കൊന്നശേഷം 

ആ സേനാപതി അര്ജ്ജുനനാല് വധിക്കപ്പെട്ടതുമായ കഥ സഞ്ജയന് ധൃത 

രാഷ്യനെ അറിയിക്കുന്നു. 

സങഞ്ജയനു പറഞ്ഞു 

വില്ലാളി ദ്രോണര് വീണാറേ നിറ മക്കഠം മഹാരഥര 

പ മുഖം വാടിയുള്ള കെട്ട വിധത്തിലായ. 1. 

ദൈവം. തലയിലെഴുത്തു*; വിധി. 
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തല താഴ്ത്തിശ്ശൂസ്ൂവാന്മാരേവരും ധരണീപതേ! 
നോക്കാതെ ശോകാര്ത്തരായിത്തമ്മില് മിണ്ടാതെ നിന്നു 

നടുങ്ങുമവരെക്കണ്ടു നിന്െറ സൈന്യങ്ങഠം ഭാരത! [പേയ 

ദുഃഖിച്ചു പേടിച്ചെല്പാരും മേല്ലോട്ടം നോക്കി നിന്നുപോയ. 3 

അവരേന്തും ചോര പററിയുള്ള ശസ്ത്ങ്ങഠം മന്നവ! 
ദ്രോണനെക്കൊന്നതായക്കണ്ടു കൈയില്നിന്നങ്ങു വര്ണ 

ബദ്ധങ്ങളായുയം പലവയവ ഭാരത, തൂങ്ങിയും പോയ”. 
വാനില് നക്ഷത്രങ്ങഠം പോലെ കാണായവന്നിതു ഭാരത! 5 

ആസ്്റ്സേന്യമുള്ള കെട്ടോണം പകച്ഛങ്ങനെ കണ്ടതില് 
ദുര്യോധനന് മഹാരാജ, ചൊന്നാന് മന്നവനിങ്ങനെ. 6 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

നിങ്ങഠംക്കുള്ളോരു ദോര്വ്വീ ര്ൃയമമാശ്രയിച്ചാണു പോരില് ഞാന് 
വിളിച്ചതും പാണ്ഡവരെയിപ്പെരുംപോര് തുടര്ന്നതും. 7 

അതിപ്പോഠം ദ്രോണര് പിണപ്പോഠം കാണുന്നിതുവിഷണ്ണുമായ് 
പൊരുതും യോധരെപ്പോലും കൊല്ലൂന്നൂ പോരിലെങ്ങുമേ. ൫ 

ഭയമോ വധമോ പോരില് പൊരുതുന്നോനു പററുമേ; 

അതിലെന്തല്ളഭതം? ചുററും തിരിഞ്ഞു പൊരുതീടടവിന൯. 9 

നോക്കിക്കാണ്മിന് മഹാത്മാവാം കര്ണ്ണന് വൈകര്ത്തനന് 
വില്ലാളി ദി പ്യാസ്ര്രമെയ്കണ യൃദ്ധത്തില് സഞ്ചരിപ്പതും. [ബലി 

അവനെപ്പുടി കൊണ്ടെന്നും കുന്തീപുത്രന് ധനഞ്ജയന് 
മന്ദന് പിന്മാറുന്നു സിംഹഭയാല് ക്ഷൂദ്രമൃഗഃപ്പുടി. 1 1. 

പതിനായിരമാനഷ്ക്കുളളക്കെഴും ഭീമസേനനെ. 
വെറും മാനുഷയുദ്ധം കൊണ്ടി വനമ്മട്ടീലാക്കിനാന്. 12 
ദിവ്യാസ്രരജ്ഞന് മായി ശൂരന് ഘടോല്ക്കചനിശാടനെ 
ഘോരമാര്ത്തേല്ലയവേ ദിവൃയവേല് ചാട്ടിക്കൊന്നി തീയിവന്. 
അപാരവീ രൃവാന് സത്യസന്ധന് ധീമാനവന്നുടെ 
അക്ഷയ്യബാഹുദ്രവിണമിന്നു കാണാം രണാങ്കണേ. 13 
ദ്രോണജന് കര്ണ്ണനീ രണ്ട വ൯പന്മാരുടെ വിക്രമം 
പാണ്ഡുപാഞ്ചാലസൈനൃയത്തിലിന്നു കാണായി വന്നിടും. 15 
നിങ്ങളെല്ലാവരും ശക്തരല്ലോ വെവ്വേറെയാകിലും 

പടയോടും പാണ്ഡവരെക്കൊല്വാനൊന്നിക്കിലോതണ്നോ?16 

വീര്ൃയവാന്മാര് കൃതാസ്രരന്മാര് കാണ്മിനിന്നു പരസ്ത്റരം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നോതിക്കരണ്ണനെസ്സേനാപതിയാക്കീടിനാനുടന് 
നിന്െറ പുത്രന് മഹാവി രൃയന് ഭ്രാതാക്കന്മാരൊടൊത്മവ൯. 17 

1 ബദ്ധങ്ങഠം... കെട്ടപ്പെട്ട. ഉ ദോരവ്വീര്യം കയ്യൂക്ക്. $ ഭദ്ര 
മൂഗം ം മാന്കുട്ടി. 



632 കര്ബണ്ജവധപര്വ്വം 

സേനാപതിത്വം കൈക്കൊണ്ട കര്ണ്ണന് ഭൂപ, മഹാരഥന് 
ഉച്ചത്തില് സിംഹനാദം ചെയ്തടരാടീ രണോര്ല്ക്കടന്. 

സ്ൃയഞ്ജയന്മാര്ക്കുമേ മുററും കാണ്കെപ്പഠഞ്ചാലകര്ക്കുമേ 

കേകയര്ക്കും വിദേഹര്ക്കും കദന.ചെയ്തിൽതായവന്. 

അപന്െറ വില്ലില്നിന്നേന്തീ ശരധാരയസംഖ്യമേ 
കടമുട്ടി ത്തലയുയമായ വണ്ടി൯നിര കണക്കിനെ. 

ഈക്കേറും പാണ്ഡുപാഞ്ചാലപീഡചെയ്യിട്ടസംഖ്യമേ 

യോധരെക്കൊന്നൊരവനെക്കൊന്നു വീഴിച്ചിതര്ജജുനന്. 

4, ധൃതരാഷ'ട്രശോകം 

318 

19 

ര 

൭1 

തന്െറ മക്കഠം ഏകാവലംബമായി കരുതിയിരുന്ന കര്ണ്ണന് മരിച്ചതു 
കേട്ട് ധൃതരാഷ്ടന് മേറഹാലസ്യപ്പെടുന്നു . അന്ത: പുരന്രീകഠം ഇതു കണ്ട പ്രരി 
ഭ്രന്തേരാകുന്നു. വിദുര൯ എല്ലാവരേയും ആശ്വസിപ്പുിക്കുന്നു . 

ഭെവശമ്പഠംയനന് പറഞ്ഞു 

ഇതു കേട്ടിട്ടാംബികേയന് ധ്ൃതരാഷ'ട്രന് മഹീപതേ! 
ശോകത്തിന് കരകാണാതെയോര്ത്തു ദുര്യോധനക്ഷയം. 

വി ഹ്വലന് വീണു നിശ്ചേഷ്യനായോരാന കണക്കിനെ 
വിഹ്പലപ്പെട്ട ഭൂമീശനവന് വീണോരുനേരമേ 

സ്റ്രീകയംക്കിടയ്ക്കാര്ത്തനാദം പൊങ്ങ് ഭരതസത്തമ! 
ആശ്ശൂബ”ദമെങ്ങുമേ ഭൂമിയിങ്കലൊക്ക നി റഞ്ഞുതേ. 

ഘോരശോകക്കടലി ലാണ്ടോരാബ്ഭരതനാരികഴം 

ഉയംച്ചൂടേറേറററമു ദ്വേഗപ്പെട്ടഴന്നു കരഞ്ഞുപോയ. 

രാജാവിന്നന്തികേ ചെന്നു ഗാന്ധാരി ഭരതര്ഷഭ! 

മന്നില് ബോധം കെട്ടു ഡീ മുററുമന്തഃപുരങ്ങളും. 

ആശ്വസിപ്പിച്ചിതുഴലുമ വരെസ്സറഞ്ജയന് നൃപ! 

പലവട്ടം, മോഹമാണ്ട കണ്ണിര തൂകുന്ന കൂട്ടരെ. 

൭ 

€ 

ആശ്വാസപ്പെട്ടൊരാ സ്്രീകഠം വീണ്ടം വീണ്ടും വിറച്ചുപോയ് 
ലി ചുററും കാറേറററി ളകിടും കദളീനിര പോലവേ! 

വിദുരന് ബുദ്ധിദ്ൃക്കാകും സ്വാമി കാരരവരാജനെ 

വെള്ളം കോരിത്തളിച്ചിട്ട ങാശ്വസിപ്പിച്ചിതപ്പെഴേ. 

അവന് ബോധംപുണ്ട തിരിച്ചറിഞ്ഞാ സ്റ്രി കളേയുമേ. 

ഉന്മത്തനെപ്പോലെ റൃുപന് മിണ്ടാതേ നിന്നു മന്നവ! 
ഒട്ടേറെ നേരം ധ്യാനിച്ചു നെടുവീര്പ്പിട്ടു വീണ്ടുമേ 

നിന്ദിച്ചു മക്കളെപ്പാരം ബഹുമാനിച്ചു പാര്ത്ഥരെ. 
ക. 

ൽ കദനംചെയ്ക . നാശംവരുത്തുക. 

10 
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തന്േറയുയം സാബല൪ന്വയും ബുദ്ധിയെഥര്ഹചെയ്യ? വന് ള് യ്ത 
ഒട്ടേറെ നേരം ധ്യാനിച്ചു വീണ്ടം വീണ്ടം വിറച്ചുമേ. 11 
പിന്നേയുമുള്ളറപ്പിച്ചു മന്നന് ധൈര്യമെടുത്തവന് 

ചോദിച്ചു ഗാവല്ഗണിയാം സൂതന് സഞ്ജയനോടുടന്, 1 
ധരുതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

നീ ചൊന്ന വാക്കു ഞാനിപ്പോടം കേട്ടറിഞ്ഞിതു സഞ്ജയാ! 

സൂത. ദുര്യോധനന് കാലരനൂര്ക്കു പോയീലയല്പയോ 19 
ജയാശ തഉകട്ടോരെന് പുത്രനെപ്പോഴും ജയലോലുപന്? 

ചൊൽക സജെയ, തത്ത്വത്താല് വീണ്ടും ചൊല്ലുമൊരീക്കഥ! 
വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു 

എന്നു കേട്ടോതി നൃപനൊടാസ്സ്ൂുതന് ജനമേജയ! 
"ചത്തു കര്ണ്ണന് നനപതേ, മക്കളെറത്തു മഹാരഥന് 15 

മെയ് പോക്കീടടം സൂതപുത്ൂബ“ഭ്രാതൃവീരരൊടൊത്തവന്. 
കൊന്നു ദുൃശ്ശാസനനെയും യശസ്സ്സേറുന്ന പാണ്ഡവന്; 36 
കുടിക്കയും ചെയ്ത ചോര കോപത്താല്ബഭീമനാകവേ."" 

5. സഞ്ജയവാക്യം 

കാരവസേനയില് കൊല്ലപ്പെട്ട വരന്മാരുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക സഞ്ജ 
യന് ധദടൃതരാഷ്ട്രന്െറ മുന്പില് നീരത്തിവഴ്ക്ുന്നു. 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു 

ഇതു കേട്ടിട്ടാംബികേയന് ധദൃുതരാഷ്ടന് മഹീപതേ! 
സൂതനംം സഞ്ജയനൊട ശോകവ്യാകലനോതിനാന്: 1 
“* അദ്ദീര്ഗ്ഘദര്ശി യെന് പുത്രന്തന്െറ ദുര്ന്നീതികരണം 
കര്ണ്ണന് ചത്തെന്നു കേട്ടിട്ടു മര്മ്മങ്ങഠം പിളരുന്നിതാ. 
ദു:ഖാന്തമെത്താന് നോക്കുന്നേന് സംശയം തീര്ത്തുകൊടംകീ 
കുരുപാണ്ഡവരില്ജ്ജീവിപ്പവരാരാരു ചത്തവര്? തില് 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വീ൬ ശാന്തനവ൯ ഭൂപ, ദുരാധര്ഷന് പ്രതാപവാൻ 

പത്തു നാഠം ഭീഷമര് പാഞ്ചാലസുഞ്ജയാഘം മുടിച്ഛുവന്. 3 
പിന്നെ ദ്രോണര് മഹേഷ്വാസന് പാഞ്ചാലരുടെ സേനയെ 
മുടിച്ചു പോരില് ദുര്ദ്ധര്ഷന് വീഒആ രുക“മരഥന് പരം. ്ി 

മഹാത്മാവായിടം ഭീഷ്മന് ദ്രോണനും കൊന്നതില് പരം 
ശേഷിച്ച സൈന്യം പകുതി കൊന്ന ചത്തിതു കര്ണ്ണനും. 0 
വിവിംശതി മഹാരാജ, രാജപുത്രന് രഹാബലന് 
ആനര്ത്തരെയസംഖ്യം കൊന്നടരില് ചത്തുപോയിതേ. 7 

പ 1 സാബലന്.. ശകുനി. ന) ഗര്ഹച്ചെയ“ ക. നിന്ദിക്ക. 



കു കര്ജ്ണുവധപര്വ്വം 

വികര്ണ്ണൂ൯ നിന്നുടെ മക൯ ക്ഷത്രധര്മ്മം നിനപ്പവന് 

ക്ഷറണായുയധന് ശുൂരനെര !ര്നില്ലോന് ശത്രുക്കജേടതാന് 8 

ദുര്യോധനന് ചെയ്യ ഘോരക്രേശം പലതുമോര്ത്മഹോ! 

പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതോര്ത്തിട്ട കൊല്ലപ്പെട്ടിതു ഭീമനാല്. 9 

വിന്ദാനുവിന്ദാരവന്മയരൂക്കേറും രാജനന്ദന൪ 

അസാദ്ധ്യകര്മ്മം ചെയ്തിട്ട കാലനൂര് കയറീടി നാര. 30 

സിന്ധുരാഷ്ട്രം മുതല്ക്കുള്ള പത്തു രാഷ'ട്രങ്ങളൊക്കയും 

തന് പാട്ടിലുള്ളോരു വീരന് നിന്നാജ്ഞപ്പടി നില്ലവന് 11 

പതി നൊന്നക്ഷഹിണി കഠം കൂരമ്പെയ്കു ജയിച്ച്മേല് 

കൊല്ലപ്പെട്ടു ഫല്ഗുനനാല് വിീര്ൃമേറും ജയദ്രഥന്. 3.2 

ഏവം ദുര്യോധനസുതന് തരസ്വി! രണദുര്മ്മദന് 

പിതൃശാസൃസ്ഥിത൯ കൊല്ലപ്പെട്ടിതങ്ങഭി മന്യുവാല്. 3 

ദൃശ്ലാസനാത്മജന് ശുൂരന് കൈയൂക്കേറും രണോല്ക്കടന് 

കേററപ്പെട്ടു കാലനൂര്ക്കു വിക്രമി ദ്ൂരപദേയനാല്. 14. 

സാഗരാനൂപമമരും കിരാതന്മാര്ക്കധീ ശ്വരന്൯ 

ധര്മ്മിപ്പൂന് ദേവരാജന്നു മാനിക്കും തോഴരായവന് 10 

ഭഗദത്തന് മഹീപാലന് ക്ഷത്രധര്മ്മസ്ഥനെപ്പപൊഴും 

വിക്രരിച്ചന്തകപുരം കേററപ്പെട്ടിതു പാര്ത്മനാല്. 16 

ഏവം കാരവദായാദന് സൌഈമദത്തി പുകഴ് ന്നവ൯ 

കൊല്ലപ്പെട്ടു സാത്ൃയകിയാല് ഭൂപതേ, യജ്ഞകേതനന്. 17 

ശ്രുതായുസ്സാകമംബഷ്യന് ക്ഷത്രിയര്ക്കു ധുരന്ധരന് 
പോരില്ക്കൂസാതെ ചുററുമ്പോഠം കൊല്ലപ്പെട്ടു കിരീടിയാല്. 
നിന്െറ പുത്രന് സദാമര്ഷി കൃതാസ്ത്രന് രണദ്ദര്മ്മദന് 

ദുശ്ശാസനന് മഹാരാ, വീഴ് ത്തപ്പെട്ടിതു ഭീമനാല്. 39 

അല്ഭൃതം പെരി യോരാനപ്പടയള്ളവനൂഴിപ! 

ആസ്സദക്ഷ 1ണനും പേരില് കൊല്ലപ്പെട്ടു കിരീടിയാല്. 20 

കോസലധീശ്വരന് ഭൂരി വൈരി വര്ഗ്ഗം മുടിച്ചവ൯ 
സാഭദ്രനാല് വിക്രമിച്ചു കേററപ്പെട്ടു യമാലയം. 1 

മഹാരഥന് ഭീമനോട് പലപാടടര്വെട്ടിയോന് 
നിന്െറ പുത്രന് ചിത്രസേനന് കൊല്ലപ്പെട്ടിതു ഭീമനാല്. മ 
പരം ശല്യ്യാനുജന് ശ്രരന് ഠററാര്ക്കു ഭയമേററി യോന് 
ഖയാഗ ചര്മ്മധരന് കൊല്ലപ്പെട്ടു സാഭദ്രവീരനാല്. 23 

കര്ണ്ണന്നു തുല്യന് യുദ്ധത്തി ലാക്കര്ണ്ണന് നോക്കി നില്ലലേ 
വൃഷസേനന് മഹാശക്തന് ശീ।[ഘാസ്ത്രന് ദ്ുഡവിക്രമ൯ കൂടി; 
അഭിമന്യവധം ചിന്തിച്ചാത്മസത്യം നിനച്ചുമേ 

1 തരസ്വി..ബലശാലി. 2 പിതൃശാസ്ൃയസ്ഥിത൯..ംഅച്ഛനന്െറ ചെൊലല്ല 

ഭിയില് നില്ക്കുന്നവന് . 



സങ്ജയവാക്ൃയം 090 

അക്രിച്ചങ്ങര്ജ“ജൂനനാല്൯ കേററപ്പെട്ടു യമാലയം. ക 

നിത്യവും പാണ്ഡവന്മാരായ് വൈരമുഠംക്കൊണ്ട മന്നവന് 
വീഴ്ത്തപ്പെട്ടു ശ്രുതായുസ്സം വൈരം ചൊല്ലിക്കിരീടിയാല്. 46 

ധീരന് മാരിഷ, ശച്പ്ൃയന്റെറ നന്ദനന് സ ഹദേവനാല് 
കൊല്ലപ്പെട്ടു രക മരഥ൯ ഭ്രാതാ മാതുലജന് നൃപ! 7 

മന്നന് ഭഗീ രഥന് വൃദ്ധന് ബ്ലബഹല്ക്ഷത്രാഖ്യകേകയന് 
വിക്രമിക്കും വിക്രമികടം ഹതരായ് വീരൃയമേറിയോര്. 8 
ഭഗദത്തസുതന് ഭൂപ, കൃതപ്രജ്ഞന് മഹാബലന് 

കൊല്ലപ്പെട്ടു നകുലനാല് പരുന്തിന്പടി ചുററലില്,. ക 

ബാല്ഹി കന്മാരൊടൊന്നിച്ചു ബാല്ഹീകന് നിന് പിതാമഹന് 

കൊല്ലപ്പെട്ടു മാരുതിയാല് മഹാബല പരാക്രമ൯. 90 

ജരാസന്ധാത്മജന് ഭൂപ, ജയത്ധസേനന മഹാബലന് 

മഹാത്മാവാം ഫാല്ഗുനിയാല് കൊല്ലപ്പെട്ടിതു മാഗധ൯. 91 

നിന്മകന് ദുര്മ്മുഖന് പിന്നെ രഥി ദുസ്സഹനും നൃപ! 

ഭീമനാല് ഗദയാല് കൊല്ലപ്പെട്ടു ശൂരാഭിമാനികഠം. 3 
ദുര്മ്മഷണന് ദുരവ്വിഷഹന് രഥ ദുര്ജ്ജയ നെന്നി വര് 

അസാദ്ധ്യകര്മ്മം ചെയ്തിട്ടു കാലനൂര്ക്കു കടന്നുപോയ്. 839 

കലി ംഗവ"രബ“ഭ്രാതാക്കളിരുപേര് യുദ്ധദൂര്മ്മദര് 
അസാദ്ധ്യകര്മ്മം ചെയ്തിട്ട കാലനൂര്ക്കു കടന്നുപോയ. 94 
മന്ത്രിയാം വ്ൃഷവര്മ്മാവു നിന്മകന് ബഹുവീരൃവാന് 
വിക്രമിച്ചുന്തകപുരം കയററപ്പെട്ട ഭീമനാല്. 35 

പതി നായിരമാനഷ്ക്ൂളളൂക്കുള്ളോന് പരവന് നൃപന് 
കൊല്ലപ്പെട്ടു കൂട്ടമോടേ പാണ്ഡുഭൂവാം കിരീടിയാല്, 6 

വസാതികഠം മഹാരാജ, പരമീരായിരം ഭടര് 
പോരില് കൊല്ലപ്പെട്ട വീരര് ശുരസേനരുമേവരും. 977 

ചട്ടയിട്ടാഭിീഷഹന്മാര് പോരടിക്കും രണോല്ക്കടര് 
കൊല്ലപ്പെട്ടു രഥ ശ്രേഷ്യര് ശിബിമാര്കഠം കലിംഗരും. 38 
ഗോകുലത്തില് വളര്ന്നുള്ളോര് പോരില് പരമകോപികഠം 
അപാവര്ത്ത കവീരന്മാര് കൊല്ലപ്പെട്ടു കിരീടിയാല്. ി 

അദനകമായിരശ്രേണി സംശപ്കഗണങ്ങളം 
ഏവരും പാര്ത്ഥനോടേററ കാലൂ൪ കയറീടിനാര്. 30 
നിന് മഓാര്യാസോദരര് നൃപ, ഭ്രാതാക്കഠം വൃഷകാചലര് 
നിനക്കുവേണ്ടി പ്പൊരുവോര് കൊല്ലപ്പെട്ടു കിര” ടിീയഥല്. 31 

ഉഗ്രകര്മ്മാവു വില്ലാളി പേര്കൊണ്ടും തൊഴില് കൊണ്ടുമേ 
സാല്വരാജന് മഹാബാഹു കൊല്ലപ്പെട്ടിതു ഭീമനാല് 3.4 
ഓഘവാനും സമം പോരില് ബ്ബഹന്ത൯മിളാപതേ! 
മിത്രാര്ത്ഥമായ” വിക്രമിപ്പോര കാലന്ര്ക്കു കടന്നുപോയ. 9൭ 



630 കര്ബണ്ണുവധപരവ്വം 

അവ്വണ്ണമേ രഥി ശ്രേഷ്ഠന് ക്ഷേമധൂര്ത്തി ധരാപതേ! 

ഗദയാല് ഭീമനാല്പ്പോരില് കൊല്ലപ്പെട്ടിതു മന്നവ! 

നൃപന് വില്പാളിയവ്ൃവണ്ണം ജലസന്ധന് മഹ ബലന് 

കൊല്ലപ്പെട്ടു സാത്ൃകിയാല് പോരി ലേദറ മുടിച്ചവന്. 

കഴുതത്തേരിലാണ്ടോരു രാക്ഷസേന്ദ്രനലായുധന് 

ഹൈഡിംബനാല് വിക്രമിച്ചു കേററപ്പെട്ടു യമാലയം. 

രാധേയരാം സുതപുത്രബഭ്രാതാക്കന്മാര മഹാരഥര് 

കേകയന്മാരേവരുമേ കൊല്ലപ്പെട്ടു കിരീടിയാല്. 

മാളവന്മാര് മദ്രകന്മാരുഗ്രദ്രാവിഡവീരരും 

യാധേയന്മാര് ലലിത്ഥന്മാര് ക്ഷുദ്രകന്മാരുശീനരര് 

മാവേല്പര് തൃണ്ഡികേരമ്മാര് സാവിത്രീ പുത്രരും പരം 

പ്രാച്്യോദീ ച്യപ്രതീച്യന്മാര് ദാക്ഷിണാതൃകര് മാരിഷ! 

കൊല്ലഭപ്പട്ടു, പത്തി ഗണം പരമശ്വയേയതങ്ങളം 

കൊല്ലപ്പെട്ടു, തേര്നിരയ്യം കൊല്ലപ്പെട്ടു ഗജങ്ങളും. 

ധ്വജായതാഡ്യരാം ശുൂരര് ഭൂഷാവര്മ്മാംബരാഞ്ചിതര് 

ഏറെക്കാലമൊരുവമ്പെട്ടോര് കലശീലമുയര്ന്നവര് 

ഹതരായ മുററുമക്രിഷ്ടകര്മ്മാവാകുന്ന പാര്ത്ഥനാല് 

44. 

46 

47 

48 

53 

മററും ബലം പെരുത്തുള്ളോര് തമ്മില്ക്കൊല്വാ൯മുതിരന്നവര്. 

ഇവരും മററു പലരും മന്നോര് കൂട്ടത്തൊടൊത്തവ൪ 

കൊല്ലപ്പെട്ടിതസംഖ്യംപേര് നീ ചോദിച്ചതതല്പയോ? 

കര്ണ്ണാര്ജ്ജുനരണത്തിങ്കലിമ്മട്ടുണ്ടായി സംക്ഷയം: 

ഇന്ദ്രനാല് വൃത്രനെന്നോണം, രാമനാല് രാവണന്പടി, 

കൃഷ്ണനാൽ നരകന് പോരില് മുരനും ഹതനാംവിധം, 

ബലി രാമന് ഭാര്ഗ്ഗവനാല് കാര്ത്തവിര്യന് കണക്കി നെ, 

ജ്ഞാതിബന്ധയയയതന് ശൂരന് പോരില് സമരദുര്മ്മദന് 

പാരം മുപ്പഠാര് പുകഴന്നോരു ഘോരയുദ്ധം കഴിച്ചവൻ 

സക്ന്ദനാല് മഹിഷയ്ട്ടു രുദ്രനാലന്ധക൯പടി 

കൊല്ലപ്പെട്ടാനര്ജജൂനനാല് ദ്വൈരഥേ രണദദര്മ്മദന് 

അമാതൃബന്ധുസഹിതന് കര്ണ്ണന് യോധവരന് യൃപ। 

ജയാശയും ധാര്ത്തരാഷട്രര്ക്കുള്ളീ വൈരമുഖത്തെയും 

കടന്ന പാണ്ഡവനിതു മുന്പു ബോധിച്ചതില്ല നീ 

ഹിതമോര്ക്കുന്ന ബന്ധുക്കഠം പറഞ്ഞിട്ടും മഹീപതേ! 

മഹാനാശം പെടുമൊരീ വ്യസനം വന്നിതിപ്പൊഴേ. 

രാജാവേ, രാജ്യമിച്ചിക്കും മക്കഠംക്കു ഹിതമോര്ത്തു നീ 

ചെയ്യതെല്ലാമഹിതമാണവററിന് ഫലമാണിതും. 

% സംക്ഷയം വലിയ നാശം. 
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6. സഞജയവാക്യം 

പ ണ്ഡറന്മാരടെ പക്ഷത്തില് ഹതരായ വീരന്മാരാരെല്ലാമാണെന്നറീ 
ഞ്ഞാല്കക്കള്ളാമെന്നു ധ്ൃതരഷ്ടന് ചോദിച്ചതനുസരിച്ച് അക്കൂട്ടരുടെ വി 

ഖരം സഞ്ജയന് അറിയിക്കുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

പോരില് പാണ്ഡവര് കൊന്നുളെളന്നാഠാംക്കാരെത്താത, 

ചൊല്ലി നീ 

പാണ്ഡവേയരാിലെന്നാഠാക്കാര് കൊന്നോരെച്ചൊല്ക സഞ്ജയ! 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മഹാബലര് മഹാസത്വര് പോര്മിടുക്കുള്ള കുന്തികഠം 

അമാത്യാനുചരോപേതം! കൊല്ലപ്പെട്ടിതു ഭീഷ്മനാല്. മ 
നാരായണന്മാര് രാമന്മാര് പോര് ല് പ൨ലവര് വല്ബവര് 
വിജയങ്കല്ക്കൂറിയന്നോര് കൊല്ലപ്പെട്ടിതു ഭീഷ” മനാല്. 
ബലവീ ര്യങ്ങളെക്കൊണ്ട പോരിലരജ്ജുനസന്നിഭന് 

ര 

സത്യജിത്രാസ്റ്രത്യസന്ധദ്രോണനാല് ഹതനായ് രണേ. 3 

പാഞ്ചാലവില്ലാളി വീരരേവരും യുദ്ധകോവിദര് 
ദ്രോണനേടേററു പൊരുതി ക്കാലനൂര്ക്കു കടന്നുപോയ്. ൭ 
വിരാടദ്രപദോര്വ്വീശര് വൃദ്ധ മക്കളൊടൊത്തവര് 
മിത്രാര്ത്ഥമായ' വിക്രമിപ്പോര് ദ്രോണനാല് ഹതരായ” രണേ. 
ബാല്യത്തില്ത്തന്നെ യുദ്ധത്തില് സമ നര്ജ” ജുനനോടുമേ 
കര്ണ്ണനോടും ദരാധര്ഷന് ബലദേവനൊടും വിഭോ! 7 

മാററാര്ക്കേററം കദനവും ചെയ്തിട്ട മണകോവിദന് 

വളഞ്ഞുകൂടി നിന്നാറു തേരാളിത്തലയഥഠംകളാല് 8 

പാര്ത്ഥനോടെളതല്ലാത്ഞു വീഴത്തപ്പെട്ടിതു ഫാല്ഗുനി . 

ആ വീരനെത്തേര് പോക്കീട്ടം ക്ഷത്രധര്മ്മത്തില് നില്ലവേ 9 

ദുശ്ശാസനാത്മജന് പോരില് കൊന്ന സഈഭദ്രനേ നൃപ! 
പടച്ച്ര2നിഹന്താവു പെരുമ്പടയൊടൊത്തവന് 10 

അംബഷ്ടസഹി തന് ശ്രീമാന് മിത്രാര്ത്ഥം വിക്രമിപ്പവന് 

ദുര്യോധനാത്മജന് വീരന് ലക്ഷ “മണന്തന്നൊടേററതില് 11 

പെരുത്തു കദനം ചെയ്തു കാലനൂര്ക്കു കടന്നുപോയ്. 

ബദൃഹന്തന് പടുവാില്പാളി കൃതാസ്ര്രന്3 യുദ്ധദുര്മ്മദന് 32 

എതിര്ത്തു ദുശ്ശാസനനാല് കേററപ്പെട്ട യമാലയം. 
മണി മാന് ദണ്ഡധാരനന്താന് മന്നന്മാര് രണദര്മ്മദര് [1 

മിത്രാര്ത്ഥമായ” വിക്രമിപ്പോര് ദ്രോണനാല് ഹതരായിതേ. 

[ അമരാത്യാനുച രോപേതം - മന്ത്രിമാരോടും അനുയായികളോടും കൂടി. 

2 പടച്ചരന്മാര് ം- അസുരന്മരില് ഒരു വര്ഗ്ഗക്കാര് . മ കൃതാസ്ര്രന് -- ആയുധ 

വിദ്യയില് നിപുണന്, 



69 കര്ണ്ണവധപര്രവ്ം 

അംശമാന് ഭോജരാജാവും പടയൊത്ത മഹാരഥര് 24 

ദ്രോണനാല് വിക്രമില്ലേററു കേററപ്പെട്ട യമാലയം. 
സാമുദ്രനാം ചിത്രസേനന് പുത്രഃനാടൊത്തു ഭാരത! 145 

സമുദ്രസേനനാലുക്കില് കേററപ്പെട്ടു യമാലയം. 

ആനൂപവാസിയാം നീലന് വീര്യവാൻ വ്യാഘദത്തനും 16 
അശ്വത്ഥാമാവിനാല് ഭൂപ, കേററപ്പെട്ടൂ യമാലയം. 
ചിത്രായധന് ചിത്രയോധിയവരേററം മുടിച്ചവര് 17 

ചിത്രമാര്ഗ്ഗാല് വിക്രമിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടു വികര്ണ്ണനാല്. 
൮ കോദരസമന് പോരില് കേകയന്മാരൊടൊത്തവന് 18 
ഭ്രാതാവാകും കേകയനാല് ഭ്രാതാവു ഫതനായി തേ. 
ഗദായോധന്! പാര്വ്വതീയന് പ്രതാപി ജനമേജയന് 19 

നിന് പുത്രനാം ദുര്മ്മുഖനാല് കൊല്ലപ്പെട്ടിതു മന്നവ! 
ഗ്രഹങ്ങഠംപോലെ രോചിക്കും5 രോചരാനര് നരേശ്വരര് ക0 

ദ്രോണനാലൊപ്പമമ്പെയ്ക്ു വാനേററപ്പെട്ട മന്നവ! 
മററ മന്നവരും പോരില് വിക്രമിപ്പോര മഹീപതേ! 21 

അസാദ്ധ്യകര്മ്മം ചെയ്തിട്ട കാലനൂര്ക്കു കടന്നുപോയ്. 
പുരുജിത്താം കുന്തി ഭോജനര്ജ് ജൂന൯ന്ത ന്െറ മാതുലന് കുക 
ദ്രോണ ന്െറയമ്പേററു പോരില് പോരും ലോകങ്ങാഠം നേടിനാ൯ 

അഭിഭൂവാം കാശിരാജന് പല കാശ്ൃയരൊടെ:ത്തവന് 29 

മെയ പോക്കിടപ്പെട്ട പോരില് വസുദാനന്െറ പുത്രനാല് 
ഓജസ്റസ്റേറും യധാമ നയവുത്തമനജസ്സു വീരനും 0! 

പെരുത്തു ശൂരരെക്കൊന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടിതു നമ്മള:ല്. 
മിത്രവര്മ്മാവു പാഞ്ചാലന് ക്ഷത്രധര്മ്മാവു ഭാരത! 25 

ദ്രോണരാല് പടുവില്പന്മാര് കേററപ്പെട്ടൂ യമാലയം. 
ശിഖണ്ഡിതനയന് വീരന് ക്ഷത്രദേവന് ഭടോത്തമ൯ 2൧6 
നിന് പാത്രനാം ലക്ഷ“മണനാല് കൊലല്ലപ്പെട്ടിതു മോരിഷ! 
സുചിത്രന് ചിത്രവര്മ്മാവുമച്ചന്മക്കഠം? മഹാബലര് 7 

പോരില് ചരിക്കും വീരന്മാര് ദ്രോണനാല് ഹതരായിതേ. 

വൃദ്ധക്ഷേമാത്മജന് ഭൂപ, വാവുന്നാഠം കുടലൊത്തവന് 28 

ആയുധങ്ങളൊടുങ്ങീട്ട പരം പ്രശമമെത്തിനാന്൯. 
സേനാബിന്ദു സുതന് ശ്രേഷ്യ൯ ശത്രുക്കളെ മുടിച്ചവ൯ 29 

ബാല്ഹീകനാം കരവനാല് വീഴ' ത്തപ്പെട്ടിതു മന്നവ! 
ധൃഷ്ടകേതു മഹാരാജ, ചേദിത്തേരാളിപുംഗവന് 30 

അസാദ്ധ്യകര്മ്മം ചെയ്തീട്ട കാലനൂര്ക്കു കടന്നുപേയയ. 
ഏവം വീരന് സ മ്ൃയധ്ൃയതി പോരില് പാരം മുടിച്ചവന് 81 

2 ഗദായോധന് .. ഗദായുദ്ധത്തില് സമര്ത്ഥന്. 2 രോചിക്കംം ശോഭിക്കം 
9 അച്ഛവക്ക രം... അച്ഛനും മകനും, 4 പരം പ്രശമം മരണം. 



സഞ്ജയവാക്ൃം 6൫39 

പാണ്ഡവര്ക്കായ് വിക്രമിപ്പോന് കാലനൂര്ക്കു കടന്നുപോയ്. 
ശി ശുപാലന്റെ തനയന് സുകേതു ധരണീപതര് 32 

പോരില് ശത്രുക്കളെക്കൊന്നേംന് ദ്രേണനല് ഹതനായിതേ. 
വിരാടപുത്രനാം ശംഖന് ബലവാനത്തരാഖ്യനും 33 

ദുഷ് കരക്രിയ ചെയ്തിട്ട കലനൂര്ക്കു കടന്നു പോയ”. 

ഏവം മത്സയന് സത്ൃധപൃതി വീര്യവാൻ ദിരാക്ഷനും 84 

ദ്രോണബാണംകൊണ്ട ചത്തു വിക്രാന്ത് സുര്യദത്തനും. 
പോരാടീട്ടം വിക്രമിയാം ശ്രേണിമാനും മഹീപതേ! 35 

അസാദ്ധ്യകര്മ്മം ചെയ്തിട്ട കാലനൂര്ക്കു കടന്നുപോയ”. 
അവ്വണ്ണം വിക്രമി പരമാസ്രരവിത്തായ മാഗധന് ൫6 

നൃപ, ഭീഷ്മന് കൊന്നു വീണുകി ഒപ്പ ശത്രുനാശനന് 
പോരില് പെരുത്തു കദനം ചെയ്യുന്ന വസുദാനനും 97 

ദ്രോണനാല് വിക്രമിച്ചേററു കേററപ്പെട്ടു യമാലയം. 
ഇവരും റേറു പലരും പാണ്ഡുക്കളില് മ ഹാരഥര് 38 
കൊല്ലപ്പെട്ടു ദ്രോ ണനാലേ നിന്െറ ചോദ്യമിതല്യോ? 

7, സഞ്ജയവാക്യം 

ധൃത൪ഷൃന൨ഗ്യഃപ്പഭത൩സരിച്ചു” കാരവപക്ഷത്തു് ശേഷിച്ച വീര 
ന്മാരുടെ പേരുകഠം സഞ്ജയന് പറഞ്ഞുകേയപ്പിക്കുന്നു. 

ധദൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ചത്തുശേഷിച്ുള്ളൊരെന്െറെറ സൈന്യത്തിന്നിങ്ങു സഞ്ജയ! 

അവശേഷം കാണ്മതില്ലാ തലവന് പോയിരിക്കവേ. 1 

ആ വീരന്മാര് മഹേഷ്വാസരെനിക്കായ” കുരുസത്തമര് 
ഭീഷ'“മദ്രോണന്മാര്കഠം വീണുകേട്ടിട്ടെന്തിന്നു ജീവിതം? ക് 

പോരില് ശോഭിച്ചിടം കര്ണ്ണന് ചത്തതീ ഞാന് പൊറുത്തിടാ 
അവനോ ൬ആ൨൮൯റാനയ്ത്കൊത്ത കൈയ്യക്കിയന്നവന്. ി 

വീരര് ചത്തു മുടിഞ്ഞെ ന്െറ സൈന്യത്തില് പടുവാഗ്മി നീ 

ജീവിക്കും ചിലരെസ്റസ്സുതം കൊലല്പാത്തോരെക്കഥിക്കെടോ. 4 

നീയിപ്പോളരചെയ്കള്ളോരിവരൊക്ക മരിക്കവേ 

ജീ വിച്ചിരിക്കുന്നവരുമൊക്കച്ചത്തെന്നുറച്ചു ഞാന്. 3 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വിചിത്രശുൂഭ്രങ്ങഠം ചതുര്വ്വിധങ്ങ- 

ളാര്ക്കോ മഹാസ്ത്രുങ്ങം തെജിഞ്ഞിരി 

ദിവ്യങ്ങളര്വ്വീശ്വര, വിപ്രമുഖ്യ൯ 
വരന് പരം ദ്രോണര് കൊടുത്തതായി. 6 



640 കര്ണ്ണവധപര്വ്വം 

മഹാരഥന് കൃതിമാന് ക്ഷി പ്രഹസ്ത-- 
നുറച്ച വില്പ്പിടിബാണങ്ങളള്ളോന് 
ദൂരെയും ദ്രോണപൃത്രന് മഹാത്മാ-- 
വങ്ങസ്ക്കായിപ്പ്യൊരുതാനുണ്ട നില്ലു. 7 

ഹാദ്ദി കൃനാനര്ത്തപുരത്തുകാരന് 
മഹാരഥന് സാത്വതന്മാരില് മുന്പന് 
സ്വയം ഭോജന് കൃതവര്മ്മന് കൃതാസ്ത്ര-- 
നങ്ങയഷ്ത്ാായി പ്പെൊരുതാനുണ്ട നില്പ്പൂ. 8 

നിന് കൂട്ടരില് പ്രഥമന് സേനകൊണ്ടു-- 
നടത്തുരാര്ത്തായനി ദുഷ“പ്രധര്ഷന് 
സ്വസ്രീയരാം! പാണ്ഡവന്മാരെ വിട്ടും 
തന്വാക്കിനെസ്സുത്യമാക്കും തരസ്വി, 

മുന്പേ പോരില് സൂതപുത്രന്നു തേജോ-- 
വധം ധര്മ്മാത്മജനോടേററു ചൊന്നോന് 

ദുരാധര്ഷന് ശക്രസമാനവീ ര്ൃയന് 
ശല്യ നിനക്കായ് പൊരുതാ൯ണ്ടു നില്ലു. 20 

ആജാനേയം സൈന്ധവം പാര്വ്വതീയം 
നദീജകാം ബോജവനായുബാല്ഹികം 

എന്നിത്തരം വാജി കളൊത്തെ ഗാന്ധാ- 
രേന്ദ്രന് നിനക്കായ” പൊരുതാനുണ്ട നില്പൂ. 31 
ശാരദ്വതന് ഗാതമന് മന്നവേന്ദ്ര! 
മഹാബലന് ബഫഹുചിത്രാസ്പ്യോധി 
ഭാരം താങ്ങും നല്ല വന്വിലുമേന്തി- 

പ്പരം നിനക്കായ് പൊരുതാ൯ുണ്ട നില്പൂ. 32 

മഹാവി ലന് കേകയരാജപുത്രന് 
നല്ശ്വവും കൊടിയും ചേര്ന്നതായി 

പ്രശസ്തമാം തേരിലേറിട്ട മര്ത്ത്യ-- 
വീര൯ നിനക്കായ് പെരുതാനുണ്ട നില്ലു, 13 

അതേവിധം ജ്വലനാര്ക്കപ്രകാശം 

തേരാണ്ടു നിന്മകനാം കാരവേന്ദ്രന് 

നില്ലുണ്ടല്ലോ പുരുമിത്രന് നരേന്ദ്ര! 
കാറററ വാനില്ത്തെളിയയം സുര്യമട്ടില്. 14. 
മഹാവീരന് ഭടരോടൊത്തുചേര്ന്നു 
ദുര്യോധനന് നാഗകലാന്തരത്തില് 2 

ഹു 

1 സ്വസ്രീീയര് -- സഹോദരിയുടെ പുത്രന്മാര്. 2 നാഗകലാന്തരത്തില് 
ച ആനക്കൂട്ടത്തിനിടയ്ക്കു്. (സ്ധിംഹംപോലെ എന്ന വാക്കു” പരിഭാഷയില് 
ചോര്ന്നുപോയിരിക്കുന്നു. “ദുര്യോധനോ നാഗകല സ്യ മദ്ധ്യേ വൃവസ്ഥിത: 
സിംഹ ഇവാബഭാസേ”' എന്നാണു മൂലത്തില്.) 

40 
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മിന്നിക്കാണും പൊന്നണിത്തേരിലേറി 

നില്ലുണ്ടല്ലോ പൊരുതാന് പോര്ക്കളത്തില്. 15 

അവന് നരേന്ദ്രന് റുപമണ്ഡലത്തില് 

വിളങ്ങി നാന് പൊന്നണിച്ചട്ടയിട്ടോന് 

പത്മപ്രകാശന് പുക ചൂഴ്ന്ന തീപോ-- 

ലഭ്രാന്തരേ വിലസും സൂരൃമട്ടില്. 16 

സുഷേണനും ഖഠംഗചര്മ്മങ്ങളേന്തി 

നിന്നുണ്ണി വീരന് സ തൃസേനാഖ്യനും താന് 

നില്ലുണ്ടല്പോ ചിത്രസേനന്്ററകൂടേ 

ഹൃഷ്ടന്മാരായ“” പടയില് പേരടിപ്പാന്. 177 

ഹ്രീമാന്മാര് ഹേ ഭരത, ' രാജപുത്ര൪ 

ചിത്രായധന് ശ്രുതവര്മ്മന് ജയന്താന് 

ശലന് സത്യവ്രതനാദുശ്ശുളന്താന് 

നില്ലുണ്ടല്പോ ബലിമാര് പോരടിപ്പഠന്. 18 

കൈതവ്യന്മാര്ക്കധിപന് ശുരമാനി 
പോരില്ക്കേറും ശത്രു ഹാ* രാജപുത്രന് 
കാലാഠം തൃരംഗം കരി തേര്ക്കൂട്ടമൊത്തു 

വീരന് നിനക്കായ് പൊരുതാ൯ുണ്ട നില്ലു. 19 

വീരന് ശ്രുതായുസ്സ ശ്ര,തായുധന്താന് 
ചിത്രാംഗദൻ ചിത്രപ്വര്മ്മാവമേവം 
നില്ലുണ്ടല്ലോ പൊരുതാനായ് നരാഗ്രര് 

സശസ്സ്രരായ” മാനി കഠം സത്യസന്ധര്. 20 

കര്ണ്ണാത്മജന് സത്യസന്ധന് മഹാത്മാ 
നില്ലുണ്ടല്പോ പടയില് പോരടിപ്പാന്. 
വരാസ്്രര് മററിരുപേര് കര്ണ്ണപുത്ര൪ 
കൈവേഗമുള്ളവര് നില്ലു നരേന്ദ്ര! 21 

വീര്യം കുറഞ്ഞോര് പിളരാതെയുള്ള 

ബലത്തൊടങ്ങന്റൂവേണ്ടീട്ടെതിര്പ്പാന്. 
ഇഈച്ചെധന്നോരാ മുഖ്യരപാരവീര്യ-- 
പ്രഭാവരാം യോധര് വേറിട്ടുമായി കുക 
നില്ലുണ്ടാനപ്പടകഠംക്കുള്ളിലിന്ദ്ര- 
നെന്നോണധേ കുരുരാജന്, ജയിപ്പാന്. 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ചൊല്ലീ പരന്മാരില്നിന്നു ജീവിപ്പോരെശ്ശരിക്കു നീ 

ഇതമിപ്രകാരമാണെന്നു കാര്യം കൊണ്ടിട്ടറിഞ്ഞു ഞാന്. 23 

ൽ ശത്രഹാ.- ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുന്നവന്, 
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 വെശമ്പായനന് പറഞ്ഞു 

എന്നോതുമംബി കാപുത്രന് ധൃതരാഷ”ട്രനരേശ്വരന് 
മിക്കതും വീരര് ചത്തൊട്ട ശേഷിച്ച നിജസേനയെ 24, 

കേട്ട മോഹാലസ്യമാണ്ട ശോകവ്യാകലചിത്തനായ് 
മോഹിച്ചും കൊണ്ടരുളിനാ “നൊട്ട നില്ലക സഞ്ജയ! 25 
ഉഴലുന്നുണ്ടി തെന്നുള്ളം താത, കേട്ടേററമപ്രിയം 

മനം മയങ്ങുന്നിതംഗം താങ്ങാനും ശക്തിയില്ല മേ," ” ൭6 

എന്നുരച്ചംബികറപുത്രന് ധൃതരാഷട്രനരേശ്വരന് 

അമ്മട്ട ബോധം കെട്ടങ്ങ വീണുപോയീ മഹീപതി. 27 

8. ലൃതരാഷ'ടസഞജയവാക്യം 

കര്ണ്ണന് മരിച്ച കഥ കേട്ട്” അതു വിശ്വസിക്കാന് കഴിയാതെ ധദൂതരാഷ്ടന് 
കര്ണ്ണുന്ദെറപരം ക്രമത്തെ പുകഴത്തുന്ന. തുടര്ന്നുള്ള വിലാപവും ആത്മനിന്ദയും. 

ജന മേജയന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണനേയും മക്കളേയം പോരില് കൊന്നതു കേട്ടതില് 
നരേന്ദ്രനൊന്നാശ്വസിച്ചിട്ടെന്തോതീ ദവിജപുംഗവ/. 1 

പുത്രവ്യസനമൂലം താനേററവു . ദുഃഖമാര്ന്നവന് 

അന്നേരമെത്തു ചൊന്നാനെന്നതെന്നോടോതിടേണമേ. ക 

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണൂന്െറ നിധനം* കേട്ട വിശ്വസിക്കാത്തതല്ഭൂതം 
ഭൂമസമ്മോഹനം ഘോരം മേരുവിന് വി;ട്ച;പോലവേ, 3 

ചേരാത്തൊന്നാബഭാ൪ഗ്ഗവന്െറ ചിത്തമോഹം കണക്കിനെ 
ഭീകകര്മ്മാവിന്ദ്രനമികള।ല്ത്തോലി കണക്കിനെ, 4 

മിന്നും സുര്യന് വാനില്നിന്നു മന്നില് വീഴ് വതു പോലവേ 
അചിന്ത്യം നീരൊടുങ്ങാതുള്ളാഴി ശോഷിച്ചിടംപടി, 5 

മന്നാകാശം ദിക്കു വെള്ളചൊക്കത്തീര്ന്നോണമല്ഭതം 
പുണ്ൃപാപക്രിയകടെ വൈഫലൃത്തിന്നു തുല്യമേ, 6 

ബൃദ്ധി കൊണ്ടേററമോര്ത്തോര്ത്തു ധദൃതരാഷ”ട്രനരേശ്വര൯ 
ഇതില്ലെന്നു വിചാരിച്ചു പോരില് കര്ണ്ണന്െറ നിഗ്രഹം. 7 

ഇതു മററും ജീവി കഠക്കുമുണ്ടാവാമെന്നുമോര്ത്തവന് 

ശോകാഗ്നി വിങ്ങി വീരത്തേററം വെമ്പിട്ടം പാമ്പു പോലവേ. 

മാഴ“കിത്തളര്ന്നു വീര്പ്പിട്ട ഹാഹായെന്നിണ്ടലാണ്ടവന് 
വിലപിച്ചാനാംബി കേയന് ധ്ൃതരാഷ-“ട്രന് മഹീപതേ! 9 

ൽ ന്റീധനംംംം മരണം. 
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ധൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

സഞ്ജയാ, വീരനാം കര്ണ്ണന് സിംഹമാതംഗവിക്രമന് 

ജഷഭസ്കന്ധനായുള്ളോനൃഷഭാക്ഷഗതി സ്വന൯! 10 

ജുഷഭത്തോടുമുഷഭംപോലേററാല്ത്തിരിയാത്തവ൯? 

മഹേന്ദ്രനാം ശത്രുവോടും വജൂകായന് യുവാവവന്. 11. 

അവന്െറ ഞാണൊലിയി നാലവ്പെയുന്നൊച്ചയാലുമേ 

നരനാഗര്ഥാശാങ്ങഠം നില്ലുമാറില്പ സംഗരേ. 14 
ശത്രുഘ “നനാ മഹാബാഹുവച്ചൃതന്ഃ തുണ നില്ല്യാല് 
രഥീന്ദ്രരാം പഠണ്ഡപരോടിടണ്ഞിതു സുയോധനന്. 19 

ആ രഥി ശ്രേഷ്ണനാം കണ്ണന് പോരിലെങ്ങനെ പാര്ത്ഥനാല് 
കൊല്ലപ്പെട്ടു നരവ്യാ1ഘരൂക്കുല് ദുസ്സഹവിക്രമന്? 14 

വകവെയ്ക്കാറില്ലവനാപ്പഥ ത്ഥനെക്കുുഷ്ണനേയമേ 
യദുക്കളെപ്പരരെയം സ്വന്തം കൈയ്യക്കിയന്നവന്. 15 

* ശാര്ങ്ഗഗാണ്ഡീ വധന്വാക്കന്മാരെദ്ദുര്ജ്ജയരെസ്സ്റമം 
പോരില് ഞാനൊരുവന് ദിവൃത്തേരി രനിന്നിട്ട വീഴത്തു 

എന്നല്ലോ മന്ദമതിയായ*” ലോഭമോഹിതനായഹോ! [വന് ' 
രാജ്യാര്ത്ഥി നീചനാം ദുര്യോധനനോടോതിയായവന്. 17 

ബലമേറുമവന് ൨െ൯ ദുര്ജ്ജയാരാതിവീരരെ: 

മത്സ്യ ത്രിഗര്ത്ത ശക തംഗണ ഗാന്ധാര മദ്രരെ 18 
കാശികോസല പാഞ്ചാല വിദേഹകപുളിന്ദരെ 

സുഹമാംഗ വംഗ നിഷധ പു।|ണ്ഡ കീചകരേയയമേ 19 

വത്സ കാലിംഗ തരളകാശ”മകര്ഷീ കരേയയമേ, 

പോരില് വീരന്മാരെ വെന്നു തിറ വാങ്ങിച്ചു പണ്ടവന്. 20 

മൂര്ച്ച കൂടം കങ്കപത്രതീക്ഷണബാണങ്ങളാലഹോ! 
ദുര്യോധനന്നു വൃദ്ധിക്കും ജയത്തിന്നും മുതിര്ന്നവന്. 21 

പരമാസ്തുജ്ഞനായ് സേനാപതിയാമവനെങ്ങനെ 
കൊല്ലപ്പെട്ടു മമററലരാല് ശൂരപാണ്ഡവവീരരാല്? കമ 
വൃഷന് മഹേന്ദ്രന് വഠനോരില്, വൃഷന് കര്ണ്ണന് മനുഷ്ൃൃരില്, 
കേഠാപ്പുീല വേറേ മൂന്നാമന് വൃഷനെബ് ഭവനത്തില് ഞാന്. 23 

ഉച്ചൈശ ശ്ര വസ്സശ്വമുഖ്യന് രാജമുഖ്യന് ധനേശ്വരന് 

വാനോരില് മുഖ്യന് ദേവേന്ദ്രന് കര്ണ്ണന് യോധരില് മുഖ്യനാം. 
വീര്യമേറും ശൂരപട മന്നോര് വെല്ധാതെയുള്ളവന് 
ദുര്യോധനന്നു വൃദ്ധി ക്കായ് ജയിച്ചു ഭൂമിയൊക്കെയും. 25 

1 ട്ടഷഭാക്ഷഗതിസ്വനന് -കാളയുടേതു പോലെ കണ്ണുകളും നടപ്പും ഒച്ചയയ 

മുള്ളവന്. 2 തിരിയാത്തവന് -- പിന്തിരിയാത്തവന്. 38 അച്യൃതന്--ച 

തി (വീ) പററാത്തവന് (കര്ണ്ണ ന്െറ വി ശേഷണമാണിതു”.) 4 ശാര്ങ്ഗ 
ഗാണ്ഡര്വധന്വാക്കന്മാര് കൃഷ്ണനും അര്ജ്ജുനനും. 5 അരാതിവീരര്ട വീര 
ന്മാരായ ശത്രുക്കഠം. 6 തീറംംകപ്പം. 
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സാത്ത്വമാനാര്ത്ഥവായ”“പാലെയി൨നെല്ലേര്ത്തു മാഗധന് 

തടഞ്ഞു മന്നില് മന്നോരെക്കുരുയാദവരെന്നിയേ. 26 
ആക്കര്ണ്ണനെ ദ്വൈരഥത്തിലര്ജ് ജൂനന് കൊന്നുകേഠംക്കയടല് 
ദു3ഖത്തീ ക്കടലില്ക്കപ്പല് പൊളിഞ്ഞേന് പോലെയാണ്ട 

തേരാളിമര്ത്ത്യവൃഷനെ ദ്വൈരഥേകൊന്നുകേഴംക്കയാല് [ഞാന് 
ദുപ്ുവ* മറേറാനാഴിയില്പ്പോലഴലാഴിയിലാണ്ടു ഞാന്. 28 

ഇമ്മട്ട ദുഃഖങ്ങളില് ഞാന് നശിക്കുന്നില്ല സഞ്ജയ! 
ഹൃദയം വജൂകഠിനം പിളര്ന്നീടാത്തതാണു മേ. 28 

ജ്ഞാതിസംബന്ധിമിത്രങ്ങഠംക്കീപ്പെരും തോല്വി കേട്ടുമേ 
ഞാനല്ലാതാരു ലോകത്തില് സുത, ചാവാതിരുന്നിടും? 90 
വിഷഷധഷോ വഹ'നിയോ കുന്നില്നിന്നു കണ്ടില് പതിക്കയോ 
എനിക്കു വേണം ദുഃഖങ്ങഠം സഹിപ്പാന് വയു സഞ്ജയ! 31 

9. ധൃതരാഷട്രാനുതാപം 

ധ്ൃതരാഷ'ഷ്ടന് ആത്മോപാലംഭം തുടരുന്നു. വിദുരരും ഭീഷ" മരുംമററും 
പറഞ്ഞത നുസരിച്ചിരുന്നുവെങ്കില് തന്െറ മക്കഴംക്കു” ഈ ആപത്തു വരികയി 
ല്ലായിരുന്നുവെന്നു ധ്ൃതരാഷ്ടന് വീണ്ടംവാിണ്ടം പറഞ്ഞു വിലപിക്കുന്നു. പല 
ദിവ്യായുയധങ്ങളം കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന കര്ണ്ണന് എങ്ങനെയാണു” കൊല്ലപ്പെ 

ട്ടതെന്നു വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു കേട്ടാല് കൊള്ളാമെന്നു” ആ കരരവപിതാവു“ സ 

ഞയനോടാവശ്യംപ്പെടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ശ്രീയാല് കലത്താല് പുകഴാല് തപപസ്സറാലറിവാലുമേ 

യയാതി നാഹുഷയ്ട്ട നിന്നെയോരക്കുന്നു സജ്ജനം. 1 

മഹര്ഷിതുല്യനറിവില് കൃതകൃതൃന് ഭവാന് നൃപ! 
ആത്മാവിനെയുറപ്പിക്കു ദഃഖത്തില്ക്കരഠം വെങ്ക്കൊലാ. 2 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ദൈവം വലിയതെന്നോര്പ്പേന് പരുഷം ബഹുനിഷ്ഫലം 
പോരില് കൊല്ലപ്പെട്ടവല്പോ സാലംപോലുള്ള കര്ണ്ണനും. 3 

കൊന്നും യുധിഷ്യിരബലം പാഞ്ചാലരഥജാലവും 

ദിക്കടച്ചമ്പ വര്ഷിച്ചു തപിപ്പിച്ചും മഹാരഥന് ക് 
വള്ളി പോരില്ദ്ദൈത്യരെപ്പോലാപ്പഠാര്ത്ഥരെ മയക്കിയും 
കാറേററെറാടിഞ്ഞ വൃക്ഷം പോലവന് ചത്തുകിടക്കയോ? ടി 
അന്തം കാഞ്ചീല ദുഃഖത്തിന്നാഴിക്കപ്പവനാം വിധം 

തീവ്രചിന്ത പെരുക്കുന്ന ചാവാനും തോന്നിടുന്നു മേ. 6 

കര്ണ്ണണ്െറ വധവും കേട്ടിട്ടര്ജജുനനന്്െറ ജയത്തെയും; 

വിശ്വസിക്കാവല്പ നൂനം വധം കര്ണ്ണന്െറ സഞ്ജയ! 7 

ൽ പ്ലൂവം - പൊങ്ങുതടി, 
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ദൃഡമാമെന്െറെറ ഹൃദയം കേവലം വജൂസാരമാം 
കര്ണ്ണനെക്കൊന്നു കട്ടോരായിരമായ'ത്തകരായ”കയാല്. 8 

എനിക്കു ദിര്ഗ്ഘമായുസ്സ മുന്നം കല്ലിച്ചു ദേവകഠം 

കര്ണ്ണനെക്കൊന്നു കേട്ടിട്ടും മാഴ“കിജ്ജീ വിച്ചിരിപ്പു ഞാന്. 9 
മോശം സുഹൃത്തുക്കളറെറന് ജീവിതം ഹന്ത സഞ്ജയ! 
ഇപ്പോഠം ഞാനീഗ്ലര്ഹിതമാം നിലയില്പ്പെട്ടു സഞ്ജയ! 10 

കഴിപ്പ കൃപണം മന്ദനേവന്നും ശോച്യനാംവിധം. 
ഞാ൯തന്നെ മന്നി ലേവന്നും മുന്നം സല്ക്കൃതനായവന് 11 

പരന്മാരവമാനിച്ചതേററു ജീ വിപ്പതെങ്ങനെ? 
ഞാന് ദുഃഖത്തില്ദ്ദുഃഖമാകും വൃസനം പൂണ്ട സഞ്ജയ! 12, 
ഭീഷ”മരദദ്രാണവധം മാന്യകര്ണ്ണദ്ധവം സമി വററിനാല്. 

ശേഷിപ്പു കാണ്മീലിവിടെപ്പോരില് കര്ണ്ണന് മരിക്കവേ 13 

എന്മക്കഠാംക്കാ മഹാനല്ലോ കരയായ നിന്നു സഞ്ജയ! 
ആശ ശൂരന് പോരില് വിശിഖം പെരുത്തെയ്യേറന് മരി 
ആ നരര്ഷഭനില്പാതെ ജീ വിച്ചിട്ടെന്തിനിപ”ഫലം? [പോയ് 
അവ്പേററാര്ത്തിപ്പെട്ട തേരിരുനിന്നു വീണിതു സൂതജന് 15 

വജ്ൂമേററു പിളര്ന്നോരു ഗിരിശൃംഗം കണക്കിനെ. 
ചോര ചാടിബ്ഭൂമി ശോഭിപ്പിച്ചദ്ദേഹം കിടക്കയാം 16 
മത്തദ്വി പേന്ദ്രന് വീഴിച്ച ത്തേഹസ്സി കണക്കിനെ. 
ധാര്ത്തരാഷ്ട്രര്ക്കാരു ബലം പാണ്ഡവര്ക്കാരിലോ ഭയം 177 

വില്പാളിമുഖ്യനാക്കര്ണ്ണന് കൊല്ലപ്പെട്ടിതു പാര്ത്ഥനാല്. 
അവന് വീരന് മഹേഷ്വാസനെയ്മക്കഠംക്കഭയപ്രദന് 18 
ഇന്ദ്രന് വീഴിച്ചദ്രി പോലെ വീരന് വീ ണകിടക്കയാം. 
പംഗു'വിന് ദീര്ഗ'“ഘയാത്രയ്ക്കും ദരിദ്രനെ കൊതിക്കുമേ 19 

ഒക്കും ദുര്യോധനാകൂതം£ തൃഷിതാംബുകണത്തിനും3. 
ഒരുമട്ടോര്ത്തിടും കാര്യം കലാശിപ്പതു വേറെയാം 40 

അമ്പോ! വമുള്ളതാദ്ദൈവം കാലമോ ദുരതിക്രമം. 
മാഴ കി പ്പരരുഷവും കെട്ടു പാവപ്പെട്ടോടിടുമ്പൊഴേ 4 

കൊല്ലപ്പെടുകയോ സൂത, മകന് ദുശ്ശാസനന് മമ? 

താത, ദീനന്െറ തൊഴിലു ചെയ്തതിലല്ലി സഞ്ജയ! കറ 
ശൂരന് കൊലല്ലപ്പെട്ടതന്യമന്നോരെപ്പോലെയല്പയോ? 
യുധിഷ്ഠിരന്െറ പൊരുതൊല്ലെന്ന വാക്കിനെയെന്നുമേ 3൫ 

പത്ഥദ്യാഷധം പോലെ മൂഡന് കൈക്കൊണ്ടില്പാ സുയോധനന്. 
ശരതല്പത്തില് വീണേംരു ഭീഷ“മനേററം പുകഴ”ന്നവന് 4 
വെള്ളം ചോദിച്ചപൊരാപ്പാരത്ഥനെയ്കു കീറി ധരാരലം. 

1 പംഗു -- മുടന്തന്. 2 ദുര്യോധനാകൂത- -- ദുര്യോധനന്െറ ഉദ്ദേശ്യം. 
3 തൃഷ്മിതാംബുകണം -. ദഹിച്ചവനു കിട്ടുന്ന നീര്ത്തുള്ളി. 
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ജലധാരാപ്രവാഹത്തെപ്പാണ്ഡവന് യിീര്ത്തുകണ്ടതിര 25 
ആ മഹാബാഹു കല്പിച്ചി *തുണ്ണി, യോജിക്ക പാര്ത്ഥരായ*, 
യോജിപ്പില് ശാന്തിയൃണ്ടാവും, പേ രും യുദ്ധം മദന്തമേം 26 

ഭ്രാതൃതാനായ* പാണ്ഡവരോടൊന്നിച്ചേല്ല ധരിത്രിയെ. "" 
അവനെറ വാക്കു കേഠംക്കാഞ്ഞു മഠ“ കന ആൂനമെന്മകന് 27 
ദീര്ഗ“ഘദര്ശി പറഞ്ഞോരാ വാക്കി പ്പോഠം വന്നു ചേര്ന്നുതേ. 

ഞാനമാത്ൃയന്മാര് മരിച്ചു പുത്രരും ചത്തു സഞ്ജയ! 28 

ചൃതില്! കഷ്ടത്തി ലാപ്പെട്ടേന് ചി റകററ ഖഗപ്പടി. 

പക്ഷിയെപ്പിടി കൂടീട്ട പക്ഷം ചെത്തീട്ട സഞ്ജയ! 9 

വിട്ടയഡ്തൂന്നു ഹര്ഷിച്ചു കളിച്ചി ടുന്ന കുട്ടികഠം. 

ചി റകില്പാഞ്ഞായവന്െറ ഗതിയില്ലാതെയായ'വരും [1 

അമ്മട്ടി ലായ ത്തീര്ന്നു ഞാനും ചിറകററ ഖഗപ്പടി. 
ക്ഷീണിച്ചു സര്വ്വാര്ത്ഥവും പോയ് ജ്ഞാതിബന്ധുക്കളെന്നി 
എങ്രോട്ട പോകേണ്ടു ദ“ന൯ ഞാ൯ ശത്രുപ്പംക്ടി ലഠയവന്? [്യേ 

കാംബോജാംബഹ്: കൈകേയ ഗാന്ധാരക വിദേഹരെ 32, 

ഏവരേയും കാരൃസിദ്ധ।ക്കായ :പ്പഠാരില് ജയില്ലവന് 
ഒര്യോധനന്നു വൃദ്ധി ക്കായ് പാരിദം വെന്നവന് പ്രഭ 838 
കൈയ്യക്കേറും ശൂരപാണ്ഡുപുത്രധാരു ജിതനായിതേ, 

പോരില് കിരീടി വില്പാളിയാക്കരണ്ണുനെ വധിക്കവേ, 84 

ചുററുമേ നിന്ന വീരന്മാരാരെല്ലറം ചൊൽക സഞ്ജയ! 

വ്വിട്ടൊഴിഞ്ഞൊററഷ്ക്കു നില്ലെയലല്ലീ കൊന്നു പാണ്ഡവര്? 356 

നീ ചൊല്ലീലേ താത, മുന്പു വീരരെക്കൊന്ന മാതിരി. 
എതിര്ക്കാത്തബ*“ഭീഷ“മരെയാശ്ശിഖണ്ഡി വിശിഖങ്ങളാല് 56 

വീഴത്തിക്കൊണ്ടീടിനാന് പോരില് സര്വൃവശ്ര്ൂധരേന്ദ്രനെ. 
അവ്വണ്ണുമായുധം വെച്ചാ ദ്രോണരെ ദ പദാത്മജന് 7 

പചെരുത്തമ്പേററ വില്ലാളി വ്രര൩ ദയാഗയുക്തകരന 

ധദുഷ്ടദയര“നന് വാളവീശിക്കെന്നുവെന്നുതു സഞ്ജയ! 38 

പഴുതില്ക്കൊന്നി രിവരേ വിശേഷാല് ചതി കൊണ്ടുതാന് 

ഇതു ഞാന് കേട്ടറിഞ്ഞല്ലോ ഭീഷ മദ്രേണനി പാതനം. 99 
ഭീഷ“ മദ്രോണന്മാരെ വജുധരനും കെറന്നിടാ രണേ 
മുറഴ്കണ്കു പൊരുതുന്നാകില് ഞാനിച്ചെൊന്നതു സതൃമാം. 40 

പല ദി വ്യാസ്രരവും പോരില് പ്രയോഗിക്കുന്ന കര്ണ്ണനെ 
ഇന്ദ്രാഭവീരനേ മൃത്ൃ പോരില് സ്പൂര്ശാിച്ചതെങ്ങനെ? ക 

മിന്നലൊക്കും പെറന്നണിഞ്ഞ ദിവൃശത്ൂുഘ”നശക്തിഴയെഃ 
അധഖന്നല്ലോ കുന്ധലം കൈമഠറീട്ടേകീ പുരന്ദരന്. ദ 

ന് വ ചൂതില് ചൂതുകളിനിമിത്തം. 2 ദിപ്ൃശത്രഘനശക്തി ശര്ക്ക 
ളെക്കൊല്ലുന്ന ദിവ്യമായ വേലു. 
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അവന്നല്ലോ സര്പ്പമുഖം ദിവ്യം പൊന്നണിയയം ശരം 
ചന്ദനാര്ച്ചിതമായ് ശത്രുഹരം രതൂണിന്യിലുള്ളതും. ക 

ഭീഷ” മദ്രോണാദികരഥിവീരരേ നിരസിച്ചവന് 
ജാമദഗ്ന്യാല്2 മഹാരാജ, ബ്രഹ”മാസ്രുത്തെപ്പഠിച്ചുതേ. 44 

ദ്രോണാദ്യന്മാരേററമാര്ത്തിപ്പെട്ടൊഴിച്ചതു കണ്ടവന് 
കൂരമ്പെയ്താര്ജ”ജൂനി യടെ വില്പറത്തു മഹാഭജന്. 48 
നാഗായ്യതപ്രാണദനൊരു കേടററാ വായവേഗനെ 
ഭീമനെത്തേര് പോക്കി വിട്ടു താന് ഹസില്ലീ ടിനാനവന്. 46 

മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ളമ്പ തൂകി സ്പഹദേവനെ വെന്നവന് 
തേര്പോക്കിക്കൃപയാല് വിട്ടു കൊന്നില്പാ ധര്മ്മചിന്തയാല്. 
ജയത്തിന്നായ* പലതരം മായ കാട്ടം നിശാടനെ 
ഘടോർല്ക്കച്ചനെ ദേവേന്ദ്രശക്തിയാല് കൊന്നിതായവന്. 38 
ഇത്രനാളമിവന്പ്പേരില് പോരില് പേടിച്ചു ഫല്ഗുനന് 

വീരന് ദ്വൈരഥഃമേല്ക്കാറില്പവനെക്കൊന്നതെങ്ങനെ? ക 

തേരുടഞ്ഞില്പവന്നെങ്കില് വില് തകര്ന്നില്യെങ്കിലോ? 
അസ്ത്ൂങ്ങഠം തീര്ന്നില്ലെന്നാകില് കൊന്നതെങ്ങനെവൈരികഠം 

പെരും വില്പിട്ടലയ്ക്മകുന്ന കര്ണ്ണൂാനപ്പേംരി ലാരുവാന് 
ഘോരബാണങ്ങളം ദി വ്യാസ്രുങ്ങളം തൂുകിനില്ലയവേ 6. 

പോരു, മൂക്കന് വ്യാ1ഘമൊക്കും നരവ്യാ।ഘനെ വെല്ലുവാന്? 
അവന്െറ വില് മുറിഞ്ഞേക്കാം തേര് താഴ ന്നേക്കാം ധരിത്രിയി 

അസ്ത്രങ്ങഠം നാശമാര്ന്നേക്കാം കൊന്നെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു നീ? [ല് 
അല്പാതവന്െറ നാശത്തിന്കാരണം കാണ്മതില്പ ഞാന്. 93 

* “പാര്ത്ഥനെക്കൊല്വതൂവരെക്കറല് തേച്ചുകഴുകി ല്ല ഞാന്" 
എന്നാ മഹാത്മാവിനുണ്ട ഘോരമാകും മഹാവ്രതം, 4 

അവനെപ്പേടിച്ചു കാട്ടില് ധര്മ്മരാജന് യൃധിഷ്യിരന് 

പതി മൂവാണ്ടുറങ്ങാതെ കഴിച്ചു പരുഷര്ഷഭന്. ൧ 
വീ ര്ൃയമുള്ളാ മഹാത്മാവിന് വി സ്യമാശ്രയമാര്ന്നുതാന് 
എന്പുത്രന് സഭയില്ക്കേററീ പാണ്ഡവര്ക്കുള്ള ഭാര്യയെ. 96 

അങ്ങാസ്സ്റഭയില്വെച്ചിട്ട പ. ണ്ഡുനന്ദനര് കാണ്കവേ 

പാഞ്ചാലിയെദ്ദാസഭാര്യയെ ന്നോതീ കുരുസന്നിധയ. ൭7 

* * ഭര്ത്താക്കന്മാരില് കൃഷ്കേ, പതി രെഠംപ്രായഭരവരും 

വരവര്ണ്ണിനി, വേറിട്ട ഭർത്താവി നെ വരിക്ക നീ." 538 

എന്നു രൂക്ഷോക്തി സഭയില് ചെൊടിയാല് കൃഷ്ണയോടഹോ! 

1 തൂണി ട- ആവനാഴി. 2 ജാമദഗ്നുഠല് ... പരശുരാമനില്നിന്നു”. 3നാ 
ഗായയതപ്രാണന് ം- പതിനായിരം അനക ളടെ ശക്തി യൃള്ളവന്. 4 ദ്രവൈര്ഥം 
ടേ രഥത്തില് ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള ദ്വന്ദ്വയൃദ്ധം. 5 പത 'രെഠംപ്രായര് ട ഒട്ടമുക്കാ 
ലൂം പതിരെള്ളപോലെയായിത്തീര്ന്നവര്. 
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ചൊന്ന സുതമസുതന് കൊലല്ലപ്പെട്ടി തെങ്ങനെ മാററരാല്!? 59 

ഗാണ്ഡീവം തൂകുമുഗ്ര. സ്രുസ്റരശമെ ണ്ലാതെകണ്ടവന് 

* “പാഞ്ചാലി, നീ ഭര്ത്തഹീന '"യെന്നോതിപ്പാര്ത്തു പാര്ത്ഥ 
മക്കളും കൃഷ്ണനും ചേര്ന്ന പാണ്ഡവന്മാരിലും ഭയം രെ. 
ക്ഷണം പോലുമവന്നില്പാ ദോര്വ്വീര്യം: കൊണ്ട സഞ്ജയ! 61 
കൊല്ലില്പിവനെയെന്നോര്ത്തേനിന്ദ്രാദി സുരവീരരും 
എതിര്ത്തേററാല് പിന്നെയെന്തോ താത, പാണ്ഡുകുമാരകര്? 

ഞാണ് വലിച്ചും കൈയിനുറയിട്ടും നില്ലന്നതാകിലോ 
കര്ണ്ണൂന്െറ മുന്പില് നേരിട്ട നില്ലാനാവില്ലൊരുത്തനും 63 
ചന്ദ്രസൂര്യപ്രദാംശുക്കഠം തട്ടാതായേക്കുമുഴിയില് 
പോരില് പിന്മാറിടാത്തോരാ വീരന്െറ വധമൊത്തിടാ. 64 

അവനും തമ്പിയാം ദുശ്ശാസനനും തൂണ നില്ലയയാല് 

കണ്ണനേയും ധിക്കരിച്ചു മന്ദന് ദുര്ബ്ബുദ്ധിയെന്മകന്. 65 

വൃഷസ്കന്ധ൯ കരണ്ണുനേയുമാദ്യൃശ്ശാസനനേയുമേ 
കൊന്നു വീഴിച്ചതായ്ക്കണ്ടു മാഴ”കുന്നൂ നആൂനമെന്മകന്. 66 
ദ്വൈരഥത്തില് സപ്യയസ്വച। ക൪ണ്ണൂനെക്കൊന്നുമങ്ങനെ 
പാണ്ഡവന്മാര് ജയിച്ചും കണ്ടെത്തു ചൊല്ലീ സുയോധനന്? 67 
വൃഷസേനനെയും ദുര്മ്മറഷണനേയും വധിച്ചുമേ 
ഉടഞ്ഞും പടയെക്കണ്ട മഹാരഥര് മുടിച്ചുമേ 68 

പിന്തി രിഞ്ഞും കൊണ്ടു മണ്ടല് ശരണം കണ്ട മന്നവർ 
രഥീന്ദ്രരോടുന്ന കണ്ടും മാഴ കുന്നു നൂനമെന്മകന്. 69 
പാട്ടില് നില്ല്രാതുള്ള മാനി ദുര്ബ്ബൃദ്ധിയജിതേന്ദ്രിയന് 
ഉത്സാഹം കെട്ട സൈന്യം കണ്ടെത്ത ചൊല്ലീ സുയോധനന്? 70 
സുഹ്ൃത്തുക്കയം തടുത്താലും താനേ വൈരം പെരുക്കിയോന് 
പോരില് മിക്കവരും ചത്തോനെന്തു ചൊല്ലീ സുയോധനന്? 71 
തമ്പിയെബഭീമനടരില് കൊന്നുവിട്ടതു കണ്ടവന് 
കടടഞ്ചോര കുടിക്കുമ്പോളെന്തു ചൊല്ലീ സുയോധനന്? 72 

കര്ണ്ണനര്ജ് ജൂനനെക്കെ?ല്പുമെന്നാശ്ശുകുനി യൊത്തഹോ! 
സഭയില് ചൊന്നവനവ൯ ചത്തപ്പേംളെന്തു ചൊല്ലിനാൻ? 73 
ഹൃഷ്ടനായ” പണ്ടു ചൂതാടിപ്പാണ്ഡുഭൂവെല്പതിച്ചവന് 
കര്ണ്ണനെക്കൊന്നതില് ചൊന്നനെന്താഗ്ശുകുനി സബലന്? 74 
കൃതവര്മ്മാവു വില്ലാളി സാത്വതാഘമഹാരഥന് 
കര്ണ്ണ നെക്കൊന്നു കണ്ടിട്ട ഹാദ്ദികൃയന് ചൊന്നതെന്തുവാന്? 75 

ധനു വ്വദം പഠിപ്പറനായ” ബ്ര ഹമക്ഷത്രിയവൈശ്യരും 

3 മാററര് ൭ ശത്രുക്കഠം. (മഠററാര്, എന്നോ മാററലര് എന്നോ ആണു? ശ 
രിക്കു വേണ്ടതു്. വൃത്തം ശരിപ്പെടുത്താനായിട്ടായിരിക്കാം പരിഭഷേകനു 
അതു മാററ് രാക്കേണ്ടിവന്നതു*.) 2 ദോര്വ്വീര്യം --- കൈയൂക്കു “. 
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ധീമാനാം ദ്രോണപുത്രന്െറ ശിക്ഷ ശീലിച്ചുനി ല്മേ. 76 

യുവാവഴകിയന്നുള്ളോന് കാണേണ്ടോന് പേര് പുകഴ“ന്നവന് 

കര്ണ്ണനെക്കൊന്നവാറശ്വത്ഥമാവെന്തോതി സഞ്ജയ! 77 

ധനുര്വ്വേദത്തിലാചാരൃയന് ഗാതമന് രഥി കോത്തമന് 

കര്ണ്ണനെക്കൊന്നവാറെന്തു ചൊല്ലീ ശാരദ്വതന് കൃപന്? 178 

വില്ലാളി മദ്രരാജാവു ശല്യന് പോരില് വിളങ്ങവോന് 
രഥീന്ദ്രന് സുതനായ'* നില്ലെക്കര്ണ്ണനെക്കൊന്നു കണ്ടതില് 79 

എത്തുരച്ചിതു സദവീരന് മദ്രന്മാര്ക്കരചന് ബലി 

രണദുര്ജ്ജയരാം യോധര് മുററുമേ കൊന്നു കണ്ടതില്? 80 

ഈപ്പോരിന്നായ് വന്നചേര്ന്ന മന്നില് വാഴുന്ന മന്നരും 

കര്ണ്ണനെക്കൊന്നതായക്കണ്ടിട്ടെന്തുരച്ചിതു സഞ്ജയ! 91 

ആരഥിവ്യാഘനാം വീരദ്രോണനെക്കൊന്നശേഷമേ 

ഭാഗംപററിപ്പടയുടെ മുഖത്താര് നിന്നു സഞ്ജയ! 82 

തേരാളിപ്രവരന് മദ്രരാജാവാകുന്ന ശല്യനെ 
കര്ഞ്ണൂന്റെറ സുതനാക്കിച്ചതെങ്ങനേ ചൊൽക സഞ്ജയ! 89 

വലംചക്രം കാത്തവരാരെതിര്ക്കും സൂതജന്നുടെ 
ഇടംചക്രം കാത്തവരാരാ വീരന് പിന്പിലാരവര്? 84 

കര്ണ്ണുനെക്കൈവിടാത്തോരാര് ക്ഷുദ്രര് പാഞ്ഞവരാരവര് 
നിങ്ങഠം കൂട്ടുള്ളപ്പെൊഠം വീരകര്ണ്ണനെക്കൊന്നതെങ്ങനേ? 82 

പാണ്ഡുക്കളോടേററതേതുമട്ടില് ശൂരര് മഹാരഥര് 

മാരി തൂകും വാരിദങ്ങഠംപോലമ്പു ചൊരിയുയന്നവര്? 86 

ആസ്സര്പ്പമുഖമാം ദിവ്ൃമഹാശരവുമപ്പെൊഴേ 

എങ്ങനേ പാഴിലായ്പ്പേോംയതതെന്നോടോതു സഞ്ജയ! 87 

ഉത്സാഹം കകെട്ടൊരീ യെന്െറ സൈനൃത്തിന്നയി സഞ്ജയ! 

അവശേഷം കാണ്ടജതില്പം തലവന് പോയിരിക്കവേ. 88 

ആ വീരന്മാര് മഹേഷ്വാസരെനിക്കായയയിര് വിട്ടവര് 

ഭീഷ'മദ്രോണര് ഹരന്മാരായ” കേട്ട ജീവിപ്പതെന്തു ഞാന്? 89 

വീണ്ടും വീണ്ടും പൊറുക്കാ ഞാന് കര്ണ്ണനെപ്പാരത്ഥര് കൊന്ന 

൯൮൯ഠാനകയംക്കൊത്ത കൈയുക്കുള്ളവനാണവന്. തില് 

ദ്രോണനെക്കൊന്നതില്പ്പിന്നെ വിരരാം കാരവര്ക്കിഹ 

പരന്മംരോടുള്ള യുദ്ധം പറഞ്ഞീ$ക സഞ്ജയ! 91 

കാത്തേയന്മാര് കര്ണ്ണനോടു ചെയ്ത യുദ്ധപ്രകാരവും 

പോരിലാദമൃത്ൂുഹരനെക്കൊന്ന മട്ടം കഥിക്കെടോ. [റ 
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അശ്വത്ഥാമാവിന്െറ ഉപധദശമന൯..ധരിച്ചു് സഹോദരന്മാരോടും മഠറുമാ 
ലോചിച്ചു് ടര്യോധന൯ കര്ണ്ണനെ സേനാധി പതിയാക്കി അഭിഷേകം ചെ 

യ്മൂന്നു. 

സുഞ്ജയന് പറഞ്ഞു, 

വില്ലാളി ദ്രോണരെക്കൊന്നു വീഴിച്ചോരന്നു ഭാരത! 
തേരാളി ദ്രോണപുത്രനെറ സങ്കല്പം കെട്ടശേഷമേ, 1, 
കുരുപ്പടക്കടലുടഞ്ഞോടുമ്പൊഴുതിളാപതേ! 

പടവ്യൂഹം കെട്ടി നിന്നൂ പാര്ത്ഥന് ട്രാതാക്കളൊത്തവന്. 7 
അവ൯ നില്പതറിഞ്ഞിട്ടു നിന്മകന് ഭരതര്ഷഭ! 
ഓടും തന്പട കണ്ടിട്ട തടഞ്ഞു പരരുഷത്തിനാല് 3 
സ്വസൈന്യം നിലനിര്ത്തീട്ട ബാഹുവീര്യമിയന്നവ൯ 
പാണ്ഡവന്മാമൊടൊട്ടേറെനേരം പോരിട്ട ഭാരത! ക 

മെച്ചം നേടി പ്രഹര്ഷിച്ചു പൊരുതും പരരായ്ച്ചിരം 

സന്ധ്യാകാലം വന്നശേഷം പിന്വലിച്ചിതു സേനയെ. 6 
സൈന്യങ്ങളെപ്പിന്വലിച്ചു തന്െറ കൈനില പുക്കുടന് 
കുരുക്കഠം ഹിതമാംമട്ട മന്ത്രം മന്ത്രിച്ചു തങ്ങളില്. 6 

നന്വേല്വിരിപ്പുള്ള മുഖൃപര്യങ്ക!ങ്ങളിലും പരം 
നല്പ്പറീഠങ്ങളിലും വാണു മെത്തയാണ്ടമരോപമര്. 7 

പിന്നെദ്ദുര്യോധനന്ൃതപന് ഭംഗിയില് സാമവാക്കിനാല് 
ആ മഹേഷ്വാസരെ വിളില്ലോതീ കാലാന൯രൂപമേ. ൫ 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

മതി മാന്മാര്കളേ, ചൊല്വിന് മതം വൈകരുതേവരും 
ഈ നിലമയ്റകുത്തു ചെയ്യേണ്ടു മന്നോരേ, വേണ്ടതെന്തുവാന്? 9 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

നരേന്ദ്ര നേവം ചൊന്നപ്പോഠം നരസി ംഹര് യൃയുത്സയാല്ഃ 
സിംഹാസനത്തില് വാണുംകൊണ്ടോരോരോ ചേഷ്ട കാട്ടി 
പോരില് പ്രാണന് പോക്കുമവര്ക്കുള്ളിംഗിതമറിത്ഞുമേ [നാര്. 
ബാലാര്ക്കുകാന്തികലരും രാജവ്രക്തത്തില് നോക്കിയ്യം 11 

ആച്ചാര്ൃയപത്രന് മേധാവി വാഗ്മി ചൊല്വാ൯ തുടങ്ങിനാന്: 

"രാഗം യോഗം ദാക്ഷ്യ3മേവം നയവും കാര്ൃയസിദ്ധിയില് 12 
ഉപായമായ” പണ്ഡിതയാര് ചൊല്വു ദൈവവ്ൃപാശ്രയര്, 

ലോകവീരര് നമുക്കുള്ളോര വാനോര്ക്കൊക്കും മഹാരഥര് 16 

നീതി യോഗബലം ദാക്ഷ്യം കൂറുമുള്ളവര് ചത്തുപോയ. 

ജയത്തി ലാശയില്ലാത്ത നില കൊള്ളളൊല്ല നാമിതില് 14 

3 പര്യയംം കട്ടി. 2 യൃയുത്സ.ട യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം. 9 ദാ 

ക്ഷ്യം -- 1ധാമര്ത്ഥ്ൃയം. 4 ഒദൈവവ്യ പാശ്രയര് വിധിയില് വിശ്വസിക്കുന്നവര് 
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നന്നായ് കാരൃങ്ങഠം ചെയ്തീടില് ദൈവവും പാട്ടിലാകുമേ. 
നരപ്രവരനായ” സര്വ൮ഗുണം ചേര്ന്നുള്ള കര്ണ്ണനെ 16 

നമുക്കു സേനാനിയാക്കിയഭിഷേചിക്ക ഭാരത! 

കര്ണ്ണനെസ്സ്സേനാനി യാക്കി മദ്ദിച്ചീടാം രിപുക്കളെ 16 

ഇവന് മഹാബലന്൯ ശൂരന് കൃതാസ്ര്ൂനന് യുദ്ധദുര്മ്മദന് 
അസഹ്യനര്ക്കനെപ്പോലെ വെല്വാന് പോരും രിപുക്കളെ.' 

ഇതാചാരൃയസുതന് ചൊല്പിക്കേട്ടു മന്നവ, നിന്മകന് 
കര്ണ്ണൂനെപ്പററി വലിയോരാശ കൈക്കൊണ്ടിതപ്പൊഴേ. 18 

ഭീഷ് മന് പോകെ ദ്രോണര് ചാകെക്കര്ണ്ണന് പാര്ത്ഥരെ വെ 
എന്നീ യൊരാശയഷ്യഠംക്കൊണ്ടിട്ടാശ്വസിച്ചിട്ട ഭാരത! [ഖുമേ 

പരം ദുര്യോധനന് പ്രീതന് പ്രിയമാം മൊഴി കേട്ടുടന് 
പ്രീതിസംസ്കാരമള്ളോന്നായ് തത്ഥൃമാത്മഹിതം ശുഭം 20 
തന്െറ ചിത്തമറപ്പിചചു ബാഹുവീര്യമിയന്നവന് 
ദുര്യോധനന് മഹാരാജ, ചൊന്നാൻ കര്ണ്ണനൊടിങ്ങനെ. 21 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണ, നിന് പിീരൃമറിവേനെന്നിലേറിയ വേഴ്ചയും 
എന്നാലും നിന്നെറടു മഹാബാഹോ, ഞാന് ഹിതമോതുവേന്. 

വീര, കേട്ടു യഥേഷ്യം നീ ബോധിച്ചാലതു ചെയ്യെടോ 
മഹാപ്രാജ്ഞന് ഭവാനെന്നുമെനിക്കു ഗതിയായവന്. 28 

എന് സേനാനാഥരാം ഭീഷ മദ്രോണവീരര് കഴിഞ്ഞുപോയ 
അവരെക്കാഠം മെച്ചുമാരന്നോനങ്ങു സേനാനിയാകണം. ൭4 

വൃൂദ്ധരാഅണാ മഹേഷവാസര് പാര്ത്ഥനില് കനി വാര്ന്നവര് 
രാനിച്ചേനാ വീരരേ ഞാന് കര്ണ്ണ, നിന്നുടെ വാക്കിനാല്. 25 
പപിതാമഹത്വം നോക്കീട്ട വന് പോരില് പാണ്ഡുപുത്രരെ 
താത, രക്ഷിച്ചിതാബ”ഭീഷ “മന് പരം പത്തു ദിനത്തിലും. 26 

അഞ്ങസ്്രം വെഴ്തുവേ ഭീഷ മന് ഹതനായര് പ്രതാപവാൻ 
ശിഖണ്ഡിരയ മുന്പില് നിര്ത്തും പാര്ത്ഥനാലേ മഹാഹവേ. 

ഹതനായി മഹേഷ്വാസന് ശരതല്ലത്തിലായതില് 
നീ ചെഠല്കയാല് നരവ്യാഘ, ദ്രോണരദയീ പുരസ്സറരന് ! ൧8 

അവനും പാര്ത്ഥരെക്കാത്തു ശിഷ്ൃത്വത്താലിതെന്മതം 
ആ വൃദ്ധനേയയം കൊന്നല്ലോ സത്വരം ദ്ൂപദാത്മജന്. ക 
പ്രധാനഃപ്പട്ടവരവര്ക്കപ്പുറം ഭൂരിവീ രൃനായ് 
ഓര്ത്തിട്ടു കാണ്മീല പോരില് നിന് കിടയ്ക്കുന്യയേംധനെ. 30 

ഞങ്ങഠംക്ക വപിജയത്തിന്നു നീ ശക്തന് ശങ്കയില്പതില് 

ആദ്യം നടുഒക്കാടടവിലുമമ്മട്ടേ വിഹിതം ഹിതം. ് 

പോരില് നീ ധുരൃമട്ടിമങ്ങു ഭാരമേററീടവേണമേ 

3 പുരസ്സുരന് ടം നേതാവു. 2 ധുരൃമട്ടു് ... നായകനായിട്ടു്. 
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തന്നത്താന്തന്നെ സേനഠനി യാക്കി യേല്ലഭിഷേചനം. 2 
അവദൃയന് പ്രഭവാം സ്കന്ദന് ദേവസേനാനിയാംവിധം 
ഭവാന് ഭരിക്കുകീദ്ധാര്ത്തരാഷട്രര്ക്കുടയ ൦ സനയെ. [ 

ഇന്ദ്രന് ദാനവരെപ്പോലെ കൊല്ക മുററും രിപുക്കളെ 

പോരില് നിലം നിന്നെ മഹാനഥന് പാണ്ഡവര് കണ്ടുടന് 34 

വിഫ്ണുവെക്കണ്ടസുരര്പോലോടടം പാഞ്ചാലരോടുമേ 

എന്നാലങ്ങീ മഹാസൈന്യം നരവ്യാ।ഘ, നടത്തുക. 3൭ 
അങ്ങുന്നൊരുങ്ങി നിന്നീടി ലല്പബുദ്ധികഠം പാണ്ഡവര് 

പാഞ്ചാല സ്ൃയഞ്ജയാമാത്യരൊത്തുടന് പാഞ്ഞു പോകുമേ. 96 

സ്വതേജസ്സാല്ത്തപിപ്പിച്ചിട്ടങ്ങയര്ന്നോരു ഭാസ്കരന് 
ഇരുഠം പോക്കും പോലെ തപിപ്പിച്ചെഴിക്ക രിപുക്കളെ. 37 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ബലമുള്ളാശയയണ്ടായീ രാജാവേ, നിന്മകന്നിഹ 
*“ഭീഷ'്മ൯ പോകെ ദ്രോണര് ചാകെക്കര്ണ്ണന് പാര്ത്ഥരെ വെ 

അമ്മട്ടുള്ളാശയ്യഠംക്കൊണ്ടെ കര്ണ്ണനോടോതിയിങ്ങനെ: ഖുമേ. 

““നിനമുന്പില്നിന്നു പൊരുതില്ലര്ജ്ജൂനന് സൂതനന്ദന! 39 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

ഇതു മുമ്പേ ചൊല്ലിയല്ലോ ഗാന്ധാരേ, നിന്െറ മുമ്പില് ഞാന് 
൭വല്വേന് സപുത്രഗോവിന്ദരൊത്ത പാര്ത്ഥരെയൊക്കയും.40 

നിന്െറ സേനാനിയായിടുന്നുണ്ട ഞാനില്ല സംശയം 
സ്വൈര്യമുഠംക്കൊഴഠംക രാജാവേ, ജയിച്ചെന്നോര്ക്ക 

[പാഠര്ത്ഥമെ. 
സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നു കേട്ട മഹാരാജ, പി ന്നെദ്ടുര്യോധനന് നൃപന് 
വാനോരൊത്തിന്ദ്രനെപ്പോലെ മന്നോരൊത്തെഴുനേററുതേ. ടിക 
കര്ണ്ണനെസ്സ്റേനാനിയാക്കാന് സ്കന്ദനെസ്സരര പോലവേ 

അഭിഷേകം ചെയ്തു പിന്നെ വിധിയാംമട്ടു കര്ണ്ണനെ. ക 

ദുര്യോധനാദി രാജാക്കഠം നൃപതേ, ജയകാംക്ഷികഠം 
വെള്ളം നിറച്ച മന്ത്രിച്ച പൊന്നി൯്കും ഭങ്ങംകൊണ്ടുമേ, 4. 

ആന ഖഠംഗം കാട്ട് കാളയിവററിന് കൊമ്പയകൊണ്ടുമേ 
മണി മുത്തു കലര്ന്നന്യപുണ്യാഷധി കഠംകൊണ്ടുമേ 35 
ക്ഷരമപ്പട്ട വിരിച്ച ദംബരപീഠത്തില് വാഴ് കവേ 

നന്നായ” ഭരിച്ച സംഭാരത്തോടും ശാസ്ത്്പ്രകാരമേ, 36 

വി പ്രക്ഷത്രിയവൈശ്യന്മാര് സമ്മതപ്പെട്ട ശൂദ്രരും 

വീഠം വാണഭി ഷേചിച്ച മഹാത്മാവിനെ വാഴ്ത്തിനാര്. 47 
അഭി ഷേകാല് പരം ഭൂപ, നിഷ്കഗോധനരാജിയാല് 
വിപ്രാശിര്വ്വദവും പാങ്ങീ രാധേയന് ശത്രുനാശനന് 46 

“പോരില് ജയിക്ക ഗോവിന്ദനൊത്ത കൂട്ടുള്ള പാര്ത്ഥരെ." " 



യുദ്ധാരംഭം 53 

എന്നു ചൊല്ലീ വന്ദികളം വിപ്രരും പുരുഷർഷഭ! 49 
** കര്ണ്ണ. നമ്മഠം ജയിപ്പാനായ”് കൊല്ക പാഞ്ചാലപാര്ത്ഥരെ 
ഉദിക്കമര്ക്കനുഗ്രാംശു തൂകിക്കൂരിരുഠം പോലവേ. 50 

നോക്കാനാവില്ല നീ തൂകും ശരങ്ങടം ഹരിയൊത്തവര് 
കൃതഘ”ന'രുജജ്വലിച്ചീട മര് ക്കരശ്“മികഠം പോലവേ 51 
നേരിട്ടു നില്ലാനാവില്ലാ പാര്ത്ഥര് പാഞ്ചാലരൊത്തവര് 
ശര്ര്രമേത്തും നിന്െറ മുന്പില് ശക്രാഗ്രേ ദൈതൃര്പോലവേ. "" 

അഭിഷേചിച്ചപൊരാക്കര്ണ്ണന് പ്രഭയാലമിതപ്രഭന് 
ഏററം ശോഭിച്ചു രൂപത്താല് മറെറാരര്ക്കന് കണക്കിഒന. ൭3 

കര്ണ്ണനെ സ്സേനാനിയാക്കിയഭിഷേചിച്ചു നിന്മകന് 
കൃതാര്ത്ഥനായ താനെന്നു നിനച്ചു കാലചോദിതന് ൭4 

രാജാവേ, കര്ണ്ണനും സേനാപതിയായിട്ടരിന്ദമമന് 
സുര്യോദയത്തോടുകൂടിക്കല്ലിച്ചു പട കൂട്ടവാന്. 55 

നിന്മക്കളോടൊത്ത കര്ണ്ണനങ്ങു ശോഭിച്ചു ഭാരത! 
താരകാമയയുദ്ധത്തില് സ്കന്ദന് വാനോരൊടാംപടി. 56 

11. യുദ്ധാരംഭം 

ഇരുകൂട്ടരുടേയും യുദ്ധസന്നാഹം. കര്ണ്ണന് മകരവ്യൂഹവും അര്ജ്ജുനന് 

അര്ദ്ധചന്ദ്രവയൂഹവും ചമച്ചു” യുദ്ധമാരം ഭിക്കുന്നു. 

ധദൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണന് വൈകര്ത്തനന് സേനാപതിത്വം വാങ്ങിയപ്പെഠഴ 
സോദരയ്മട്ടിലരചന് സ്നേ ഹിച്ചവ്ൃണ്ണമോതിയോന് 

സുര്യോദയത്തില്പ്പട കൂട്ടുവാനാജ്ഞ കൊടുത്തവന് 
എന്തു ചെയ” മൂ മഹാപ്രാജ്ഞനതെന്നോടോതു സഞ്ജയ! ക 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണനുള്ള മതം കണ്ടു നിന്മക്കഠം ഭരതര്ഷഭ! 

നന്ദിരൂരൃയരവമത്തോടും കല്പിച്ചു പട കൂട്ടുവാന്. ടി 

വെളപ്പാന്കാലമേതന്നെ നിന്െറ സേനഗ്റ്കു പാര്ത്ഥിവ! 
കൂട്ടുകൂട്ടെന്നു പെട്ടെന്നു മുതി൪ന്നൂ പാരമാരവം. ക 

ഒരുക്കുമാനകഠംക്കും താന് വരൂഥി ത്തേരുകയംക്കുമേ 
ഒരുങ്ങും കാലാളകഠംക്കുമശ്വങ്ങഠംക്കും ധരാപതേ! ി 

ത്വരയോട്ടം തമ്മില് വിളിച്ചാര്ത്തീടം യോധര്കഠംക്കുമേ 

1 മുങ്ങ എന്നര്ത്ഥമുള്ള ഉലൂക ശബ്ദമാണു മൂലത്തില്. 

“ന ഹൃലം ത്വദ്ധിസൃഷ്ടാനാം ശരാണാം വൈ സകേശവാ: 
ഉലുകാസ്സ്ൂര്യരശ്രീനാം ജ്വലതാമിവ ദര്ശനേ.” 

4 നന്ദിതുര്ൃരവം ..സ് ന്തോഷസൂചകമായ പെരുമ്പറയുടെ ശബ്ദം. 
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സ്വര്ഗ്ഗത്തില് മട്ടം ബഹള ഘാഷമായ'ത്തീര്ന്നിതപ്പെം ഴേ 6 

പിന്നെ വെള്ളക്കൊടിയയമായ” വെള്ളക്കുതിരയൊത്തഴഹാ! 

പൊന്നു കെട്ടിച്ച വില്ലോടുമാനച്ചങ്ങല കേതുവായ, 7 

ആവനാഴി നിരന്നംഗദാഡ്യമായി വരൂഥിയായ് 

ശതഘ൦നി തോമരം ശലം വേല് കിങ്കിണിയുമുള്ളതായ?, 3 

കാര്മ്മുകങ്ങളുമുള്ളോന്നായ് വിമലാദി തൃകാന്തിയില് 

കൊടിയാട്ടംം തേരുമായിക്കാണായീ സൂതറന്ദനന്. 9 

രാജാവേ, പൊന്നു കെട്ടിച്ച ശംഖെടുത്തു വ ളിപ്പവന് 

കാര്ത്തസ്വരപ്പൊന്നണിഞ്ഞ പെരുംവില്പിട്ടലപ്പവന് 10 

ഉദിച്ചി രുളൊഴിച്ചീടം ദുസ്സഹാര്ക്കന് കണക്കിനെ 

രഥീന്ദ്രനെത്തേരിലാണ്ടെ കണ്ട വില്ലാളികര്ണ്ണനെ 11 

ആരും ഭീഷ്മവ്ൃയസനവും മാരിഷ, ദ്രോണദുഃഖവും 

മററു വീരവ്ൃസനവുമോര്ത്തതേയില്ല കൌരവര്. 1, 

പടക്കാരെശ്ശംഖു വിളിച്ചുടന് വെമ്പിച്ചു മാരിഷ! 
കര്ണ്ണന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തുകൊണ്ടാന് തിണ്ണമാക്കുരുവന്പട. 13 
മകരവ്യൂഹവും കെട്ടി വില്ലാളി രിപൃതാപനന് 
കര്ണ്ണന് നേരിട്ടെതിര്ത്തേററു പാണ്ഡവന്മാരെ വെല്ലുവാന്. 13 

മകരത്തിന് മുഖത്തായിക്കര്ണ്ണന് നിന്നിതു മന്നവ! 
കണ്കളായിശ്ശകുനിയും വന് തേരാളിയുലൂകനും. 15 

ദ്രോണപൃത്ര൯ ശിരസ്സ്സിങ്കല് കഴുത്തി ല്സ്സറര്വ്വസോദരര് 

നടുക്കു വന്പടയയമായ ദുര്യോധനനരേശ്വരന്. 16 

ഇടത്തു കാലിലായ് നി കൃതവര്മ്മാവു ഭൂപതേ! 
പോരില് ഗര്വ്വേറുന്ന നാരായണ ഗോപാലരൊത്തവന്. 17 

വലത്തു കാലിലായ ഭൂപ, ഗാതമന് സത്ൃവിക്രമന് 
ത്രിഗര്ത്തനും മഹേഷ്വാസര് ദാക്ഷിണാത്ൃയരൊടൊത്തവന്. 18 
ഇടത്തു പിന്കാലിലായിട്ടങ്ങ നിന്നിതു ശല്യനും 

മദ്രനാട്ടില് പിറന്നോരു പെരുംപടയൊടൊത്തവന്. 19 
വലത്തു പിന്കാലില് നൃപ, സഷേണന് സത്യസംഗരന് 
ആയിരം തേരുമവ്ൃവണ്ണം മുന്ൂറാനയയമൊത്ത വന്. 20 

വാലില് നിന ആണൂ മഹാവീമൃരാകും ഭ്രാതാക്കഠം മന്നവർ 

പെരുംപടയൊടുംകൂടിച്ചിത്രനും ചിത്രസേനനും. 2 
നരമുഖ്യന് കര്ണ്ണനേവം പുറപ്പെട്ടപ്പെൊം മന്നവ! 
ധനഞ്ജയനെ നോക്കീട്ട ചൊല്ലീ ധര്മ്മജനിങ്ങനെ: കമ 

* “കാണ്കര്ജജുന, രണത്തിജകല് ധാര്ത്തരാഷ്ടന്െറയീപ്പട 
കര്ബ്ണനു ചമച്ച മായ് വീര, രഥിവീരര് ഭരിപ്പതായ്. 43 
വിരശ്രേഷ്ഠര് നശി ച്ചോരീദ്ധാര്ത്തരാഷ്ട്രപ്പെരുംപട 
തുച്ഛപ്രായം മഹാബാഹേ, പുല്ലപോലെന്നു മന്മതം, ി 
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ഇതിലുണ്ടൊരു വില്ലാളി ശോഭിപ്പൂു സൂതനന്ദനന് 

ദേവ ദാനവ ഗന്ധര്വ്വ കിന്നരാഹിഗണ്ത്തിനും ൭ 

ചരാചരത്രി ലോകര്ക്കും വെല്പവല്പാ മഹാരഥന്; 

വീര, നീയവനെക്കൊന്നാല് നിനക്കു ജയമര്ജ്ജൂന! ക6 

പന്തീരാണ്ടുള്ളൊരെന് ശല്ൃമുദ്ധരിച്ചെന്നുമായ”വരും 

ഇതറിഞ്ഞു മഹാബാഹോ, വ്യൂഹം കെട്ടൂ യഥേഷ്ടുമേ.”" 7 

അണ്ണുന്െറയീച്ചൊല്ല കേട്ട പാണ്ഡവന് ശ്വേതവാഹനന് 

അര്ദ്ധചന്ദ്രവൃഹമെതിര് വൃയൂഹമായ”* കെട്ടിയാപ്പട. ള് 

അതിന്നിടത്തുഭാഗത്തു നിന്നുകൊണ്ടിതു മാരുതി 

വലത്തുഭാഗം വില്പാളി നിന്നു ദ്ൂപദനന്ദനന്. 9 

വ്ൃയഹമദ്ധ്ൃത്തില് നൃപനും പാണ്ഡവന് കപികേതുവും 

സഹദേവന് നകുലനും ധര്മ്മരാജന്െറ പിന്പുറം. ൫0 

ചക്രം കാക്കും യുധാമന്യവത്തമാജസ്സമങ്ങനെ 

കിരീടി രക്ഷിക്കുമവര് പോരില് വിട്ടില്ല പാര്ത്ഥനെ, 31. 

വൃൂഹത്തില് നിന്നൂ മററുള്ള വീരരാം നരനാഥരം 

ഭാഗംപോലെ യഥോത്സാഹം യതത്തിന്നൊത്തു ഭാരത! ൫2 

ഈവണ്ണുമാ മഹാവ്യൂഹം കെട്ടീ ഭാരത, പാണ്ഡവര് 
നിന്നാഠംക്കാരും മഹേഷ്വാസര് പരം പോരിന്നൊരുങ്ങി നാർ. 

പോരില് സുതാത്മജന് വ്യൂഹം കെട്ടി നിന്നതു കണ്ടുടന് 

തീര് പാണ്ഡവരെന്നോര്ത്തു ധാര്ത്താരഷ്ടന് സബാാന്ധ 

അവ്വണ്ണം പാണ്ഡവവ്യൂഹം കെട്ടിക്കണ്ട യധിഷ്ണി രന് [വന്, 
കര്ണ്ണ്ുനൊത്തദ്ധാര്ത്തരാഷ്ട്രര് തീര്ന്നുവെന്നോര്ത്തു മന്നവ! 

ശംഖുഭേരീപണവമാനകം ദുന്ദുഭി ഡിണ്ഡിമം! 

ചുററും ത്ധര്ജത്ധര3വും കൊട്ടിത്തുടങ്ങിയുടനപ്പ്പൊഴേ 36 

രണ്ട സൈന്യത്തിലും ഭൂപ, ഘോഷിച്ചിതു മഹാസ്വനംം 

ജയം നോക്കും ശുൂരരുടെ സി ംഹനാദവുമങ്ങനെ. 917 

ഹയഹേഷിതശബ'ദങ്ങഠം ഗജബുംഹി ംതഘോഷവും 

രഥനേമിദ്ധനികളമൊലപ്പം പൊഞ്ങീ നരാധിപ! 38 

ദ്രോണവ്ൃയസനമങ്ങാരുമറിയയന്നില്ല ഭാരത! 

വൃഹത്തലയ്ക്കല് വില്പാളി കര്ണ്ണന് നില്പതു കാണ് കയാല്. 99 

ഇരുസൈന്യവുമുര്വ്വീശ, പ്രഹൃഷ്നരരൊത്തഹോ! 

പോരിന്നു നിനൂ രാജാവേ, തമ്മില്ക്കൊല്വാന് മുതിരന്നവര. 

അതില്ക്കിണഞ്ഞു ചൊടിയോടന്യേന്യം പാര്ത്തു കണ്ടവര് 

സൈന്യദ്ധൃത്തില് നൃപതേ, ചരിച്ചു കര്ണ്ണപാണ്ഡവര്. 41 

തുള്ളമ്മാറാസ്സറേന രണ്ടം തമ്മി ല്ച്ചെന്നേററണഞ്ഞുതേ 

1 ഡിണ്ഡിമം -ജയടേരി. 2 ത്ധര്ജത്ധരം --ചല്ലരിപ്പുറ; ഭരു വാഭ്യ 
വിശേഷം 
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അതില് പക്ഷപ്രപഞ്ചങ്ങളൊത്തെതിര്ത്തു രണത്തിനായ. 42 
അതില്പ്പിന്നെപ്പോര് നടന്നൂ നരഹസ്തിഹയങ്ങളും 

രഥങ്ങളും തമ്മിലേററു കൊന്നിടുംപടി മന്നവ! 4) 

12. ക്ഷേമധൂര്ത്തിവധം 

പതിനാറാം ദിവസത്തെ യുദ്ധാരംഭം. വര്ദ്ധിച്ച പകയോടുകൂടി കാരവ 

പുട മുന്നോട്ട പാഞ്ഞുകയറുന്ന. പാണ്ഡവപക്ഷീയരുടെ പ്രതിരോധം. പല 
രും വധിക്കപ്പെടുന്നു. ഭീമനും ക്ഷേമധൂര്ത്തിയും തമ്മിലുള്ള ഘോരസമരം. 
ക്ഷേമധൂര്ത്തിവധം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഹൃുഷ്നഗാശ്വരഥമാം പട രണ്ടുമിടത്ഞുടന് 
മഹാദേവാസുരപ്രായം പ്രഹരിച്ചിതു തങ്ങളില് 1 
പരം തേരാനയാളശ്വം കാലാളം വിക്രമിപ്പഹോ 

മെയ് പാപവും നശിപ്പിക്കും സംപ്രഹാരം തുടങ്ങിതേ. 7 

പുര്ണ്ണചന്ദ്രാര്ക്ക പത്മാഭ കാന്തി ഗന്ധങ്ങളള്ളവ 
നൃസിംഹവകത്രങ്ങഠം! മന്നില് നൃസി ംഹന്മാര് നിരത്തിനാര്. 
അര്ദ്ധചന്ദ്രങ്ങഠം ഭല്പങ്ങഠം കത്തിയമ്പുകഴം പട്ടസം 

മഴുവെന്നിവയാല് കൊയ തൂ പോരാടുന്നോര്ശിരസ്സകഠം. 4 

നീണ്ട കൈയൃയള്ളവരുടെ കൈകഠം നീണ്ട ഉജങ്ങളാല് 
മന്നില് വീ ഴ-ത്തപ്പെട്ട മിന്നുമംഗദായയധമുള്ളവ. ി 

ഭൂമി ശോഭിച്ചു പിടയും രക്താ ഗുഖി കരങ്ങളാല് 
ഗരുഡന് വീഴ”ത്തിന പടമഞ്ചുള്ളഹി സമങ്ങളായ'. 6 

രഥാശ്വേഭം വിട്ട വീണൂ വീരന്മാര് വൈരി വീഴ്ത്തിയോര് 
പുണ്യം തീരന്നാല് വിമാനങ്ങഠം വിട്ടാ സ്വര്ഗ്ഗികഠം പോല 
ച്ചി ലരൂക്കന് ഗദയി രമ്പൂലഴ്ക്കു മു സലങ്ങളാല് [വേ 

വീരര് പോരില്ത്തച്ചുടച്ചു വീരര് വീണിതസംഖ്യമേ. ൫ 

തേര്കളാലേ തേര് തകര് മത്തേഭം മത്തഹസ്ധിയാല് 
സാദിമാരാല് സാദി കളമാസ്സറജംലമഹാരണേ. 9 

തേരാല് മനുഷ്യര് നാഗത്താല് തേര്കളശ്വങ്ങഠം പത്തി2യാല് 
കാലാഠംകാഠം കുതിരക്കാരാല് ഹതരായ് വര്ണ്ട ഭൂമിയില്. 10 

ആനയാല് തേര് പത്തിയശ്വം തേരശ്വേഭങ്ങഠം പത്തിയാല് 
തേര്കാലാളാനയശ്വത്താല് തേരാല് കാലാം ഗജങ്ങളം. 11 
തേരശ്വമാനയായംകഠംക്കാളശ്വഹസ്പിരഥങ്ങളാല് 
കാല് കൈ ശസ്ത്രം തേരിവയാലുണ്ടായീ കദനം പരം. 12 

1 ൮ സിംഹവക തൂങ്ങഠം -- പരാക്രമശാലികളടെ തലകടം. 2 പത്തി 
പ്രദാതി , കാലാഠം. 3 കദനം -- യുദ്ധം, 

41 
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ആസ്റസ്സൈന്യം ശുരരവ്വണ്ണം കൊന്നും ചത്തും വരുംവിധയ 
നമ്മ ളോടേററു പാര്ത്ഥന്മാര് ഭീമന് മുന്പിട്ട നില്ലപവര്. 18 

ധ്ൃഷ്ടദ്യൂമ“നന് താന് ശിഖണ്ഡി ദ്രാപദേയര് പ്രഭദ്രകര 
ചേകിതാനന് സാതൃകിയും ദ്രാവിഡപ്പടയോടുമേ 14 

കൂടിപ്പെരും വ്യൂഹമിട്ടു പാണ്ടി ചോഴിയര് കേരളര് 

മാര് വിരിഞ്ഞോര് കൈകഠം നീണ്ടോര് പൊക്കക്കാര് കണ്ണ-- 

നീണ്ടവര് 15 

മുടി വെച്ചോര് പല് ചുവന്നോര് മത്തഹഫസ്തീന്ദ്രവിക്രമര് 

നാനാനിറം ൨ സ്രുമുള്ളോര് ഗന്ധചൂര്ണ്ണങ്ങഠം പുശിയോര് 16 
വാഠം തൂക്കിക്കയര് കൈകക്കാണ്ടോര കൊയമ്പനേയ്യം തടുപ്പവര 

ഒപ്പം ചാവാനുന്നിയവര് തമ്മില് വിട്ടില്ല വന്നവ! 17 
കലാപി മാര് വില്ലെടുത്തോര മുടി നി ണ്ടോര് പ്രിയംവദര് 
സാതൃകിക്കാലാഠം തിലുങ്കര .ഘാരരൂപപരാക്രമര് 18 

പിന്നെ വേറേ ശൂരരായ ചേദി പാഞ്ചാല കേകയര് 

കാഞ്ചി മഗധ കാരൂഷ കോസലന്മാര്കഠം കേറിനാര്, 19 

തേരാനയശ്വങ്ങളവര്ക്കുള്ള കാലാഠംവരിഷ്ടരും 

നാനാവാദ്യം കൊട്ടിയാര്ത്തു തുള്ളില്പാടുന്നു ഹൃഷ്ടരായ്. 20 
ആപ്പെരുംപടയില് പാരം ധവലവന്മാരൊടൊത്തവന് 

നിന്നാഠംക്കാരോടേററിതാനപ്പുറം കേറി വൃകോദരൻ. 21 
വിധിയാംമട്ട കോപ്പിട്ട ശോഭിച്ചു ഘോരമാഗ്ലുജം 

ഉദിച്ച സുര്യനുടയോരുദയാദ്രിപുരോപമം. 22 

രത്നം പതിച്ചുള്ളി രുമ്പി ന്ചട്ടയുണ്ടായവന്നഹോ! 

നക്ഷത്രങ്ങളണിഞ്ഞുള്ള ശരല്ഗഗനഭംഭിയില്. ടട 

അവന് കൈയില്ത്തോമരമായ മുടി ചാര്ത്തിച്ചമഞ്ഞവന് 

ശരന്മദ്ധ്യാഹ്നാര്ക്കുഭാസ്സ്റായ” പെരുമാറി രിപുക്കളില്. 24 

ആനകേറും ക്ഷോേമധൂരത്തി ഭൂരെക്കണ്ടാഗ്ുജത്തിനെ 

വിളിച്ചെതിര്ത്തിതുത്സാഹി പെരുത്തുത്സാഹശാലിയെ. 29 

ആഗ”ഘോരാകാരഹപസ്സീന്ദ്രര് തമ്മി ലുണ്ടായി സംഗരം 

യദ്ദച്ഛയഠാല് മരം നില്ലം കുന്നുകഠംക്കെന്നവണ്ണമേ. 2൧൫6 
ആനയെക്കേററിയാ വീരര് തങ്ങളില്ത്തോമരങ്ങളാല് 

സൂര്യാംശുക്കഠംക്കൊത്തവയാല് പിളര്ന്നാര്ത്തു പരസ്സുരം, 27 
പിന്മാവയും മണ്ഡലങ്ങാഠം ചുററി നാഗങ്ങളാലവര് 

വില്ലെടുത്തും രണ്ട പേരും പ്രഹരിച്ചു പരസ്റുരം. ക്ര 

കൈകൊട്ടിയാര്പ്പുകൊണ്ടിട്ടം ബാണശബ” ദങ്ങഠം കൊണ്ടുമേ 

ഹര്ഷിപ്പിച്ചവരായംക്കാരെസ്സ്റിംഹനാദം മുഴക്കിനാര്. ക9 
തുമ്പിക്കൈ പെധക്കിടും കൊമ്പന്മാരുമായ് കൃതി*മാരവര് 

ന കൃതി രാര് ച സാമര്ത്ഥൃയമുള്ളവര് 



6൫8 കര്ണ്ണവധപര്വ്വം 

കാറേറററാടും കൊടിയയമായ” പോരടിച്ചു മഹാബലര്. 30 

അന്യോന്യം തങ്ങഠം കോദണ്ഡം മുറിച്ചാര്ത്ത്ടിനാരവര് 

മഴ പെയ്യും കാര്കഠം പോലെ ശക്തി തോമരവര്ഷികഠം. 31 

സ്തനാന്തരത്തിലാ ക്ഷേമധൃര്ത്തി ഭീമനെയപ്പൊഴേ 

പിളര് തോമരത്താല് മററാറും വിട്ടലറീടിനാന്. 32 

മെയ്യില് നില്പും തോമരങ്ങഠംകൊണ്ടെ ശോഭിച്ചു മാരുതി 

ക്രോധോഗ്രന് കാര്കളാലംശു തൂകുമരക്കന് കണക്കിനെ. 93 

അര്ക്കാഭമായ്യക്കീയലും കാരിരുമ്പായ തോമരം 

ആഞ്ഞു വിട്ടു ശത്രുവിന്െറ നേര്ക്കു പിന്നീട മാരേതി. 34. 

ഉടന് കലുതാധിപതി പത്തമ്പാല് വില് വലിച്ചുവ൯ 

ആത്തോമരം മുറിച്ചര്വ്വതമ്പെയ് തൂ പാണ്ഡുപുത്രനെ. 36 

കാറിരമ്പുംപോലെയൊച്ചയള്ള വില്ലേന്തി മാരുതി 

ആര്ത്തമ്പെയ്മരി നാഗത്തെയടദ്ദിപ്പിച്ചിതു പാണ്ഡവന്. 36 

പോരില്ബഭീമന്െറയമ്പവേററമേററാര്ത്തിപ്പെട്ടൊരാഗ്ലജം 

നിറുത്തീട്ടം നിന്നതില്പാ കാററാട്ടും കാറു പോലവേ. 317 

ആശഗ്ശൂജത്തോടേററു പാഞ്ഞു ഭീമം ഭീമന്െറ വന്ഗജം 

വന്൯ന്കാറേറററ ഘനത്തോട കാറേററാ മുകില് പോലവേ. 88 

ആനയെപ്പറിന്തിരിപ്പിച്ചാ ക്ഷേമധൂര്ത്തി പ്രതാപവാൻ 

ഉരക്കെടുത്തെയ്കു ബാണങ്ങഠം ഭീമസേനന്െറയാനയെ. 89 

ഉടനേ മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ളോരാഞ്ഞെയും കത്തിയമ്പിനാല് 

ശത്രുവിന് വില്റത്തദിപ്പിച്ചു ശരുഗജത്തിനെ. 40 

വീണ്ടും കോപാല് ക്ഷേമധുര്ത്തി പിളര്നനൂ ഭീമസേനനെ 

മര്മ്മം തോറുമെഴത്താണിയമ്പാഞ്ഞെയ രൂ ഗജത്തെയും. 41 

ഭീമസേനന്െറയാക്കൊമ്പനാന വീണിതു ഭാരത! 

ആന വീഴം മുന്പു ചാടി നിന്നുകൊണ്ടാന് നിലത്തവന്. 42 

അവനന്െറയാനയെബ “ഭീമന് ഗദകൊണ്ടു പൊതുക്കിനാന് 

മഥിച്ചൊരാനമേല്നിന്നു കുതിച്ചാ ദക്ഷമധൂരത്തിയെ 43 

ശര്ൂമേന്തിയടുക്കുമ്പോഠം ഗദയാല്ക്കൊന്നു മാരുതി. 

വാളോടുകൂടിയവനും ചത്തു വീണിതു ഹസ്തിയില് ൭4. 

വഭ്ൂഭഗ്നാദ്രി "മേല് വജൂഹതസിംഹം കണക്കിനെ. 

കലൂതകീര്ത്തികരനാം റൃുപനെക്കൊന്നുകണ്ടതില് 

നടുങ്ങീ നിന് പടയുടനോടിപ്പോയ” ഭരതര്ഷല്! 35 

1 വ്[ജഭഗ്നാദ്രി --വ[ജായയധത്താല് പിളര്ക്കപ്പെട്ട പര്വ്വതം. 2 വ],ജഹത 

സിംഹം ം.വ।ജത്താല് കൊല്ലപ്പെട്ട സിംഹം, 



13. വിന്ദാനുവിന്ദവധം 

കര്ണ്ണനും അര്ജ്ജുനനും ശത്രുസേനകളില് അനേകം പേരെ കൊന്നെടു 

കടന്നു. ശത്രുസംഹാരകമായ് യുദ്ധത്തില് സാത്ൃകി ജോേഷ്ടാനുജന്മഠരോയ വി 

ദദാനുവിന്ദന്മാരെ സംഹരിക്കുന്നു. കേകയസൈനൃത്തില് അനവധി പേര് 

വധിക്കപ്പെടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെക്കര്ണ്ണന് മഹേഷ്വാസ൯ന് പാണ്ഡവര്ക്കുള്ള സേനയെ 

പോരില് കൊന്നീടിനാന് ശുൂരന് മൊട്ടഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല്. 1 

അവ്വണ്ണം പഠണ്ഡവര നൃപ, നിന്െറ പുത്രന്െറ സേനയെ 

കര്ണ്ണൂന്െറ മുന്പില് ക്രുദ്ധന്മാര് കൊന്നാരവര് മഹാരഥര്. 2 

കര്ണ്ണനും നൃപതേ, പോരില് മുടിച്ചു പാണ്ഡവപ്പട 

അര്ക്കരശ മി ക്കൊത്ത ചാണയ്ക്കിട്ട നാരാചരാജിയാല്!. 8 

കര്ണ്ണന് നാരാചബാണങ്ങളെയ്കത കുംഭികഠം ഭാരത! 

ആര്ത്തു തളര് ക്ഷീണിചു ചുററിപ്പോയ് പല ദിക്കിലും. 4 

ആസ്ന്റേന്ൃയത്തെസ്സൂതപുത്രന് കൊന്നൊടുക്കുമ്പെൊം മാരിഷ! 

തേരാളി കര്ണ്ണന്റെറ നേര്ക്കു നകലന്പാഞ്ഞു കേറിനാന്. 2 

ദുഷ കരക്രിയ ചെയ്തീടം ദ്രരണിയോടങ്ങു ഭീമനും 

വിന്ദാനുവിന്ദകൈകേയന്മാരെത്താന് നിര്ത്തി സാത്യകി. 6 

ശ്രുതകര്മ്മാവടുക്കുമ്പോഠംച്ചിത്ൃസേനന് മഹീപതി 

പ്രതി വിന്ധ്യന് ചിത്രകേതുധനുസ്സാം ചിത്രനേയുമേ. റ് 

ദുര്യോധനന് ധര്മ്മജനാം യൃധിഷ്യിരനരേന്ദ്രനെ 

ചൊടിച്ച സംശഹൃകരെപ്പാഞ്ഞെതിര്ത്തു ധനഞ്ജയന്. 8 

ധ്ൃഷ്ടദ്യുമനന് ചെന്നു വീരക്ഷയത്തില്ക്കൃപനോടുടന് 
ശിഖണ്ഡി കൃതവര്മ്മാവോടെതിര്ത്തു കേടകന്നവന്. 9 
ശ്രുതകീര്ത്തി ശല്യനോട നിന് പുത്രനൊട മാദ്രിജന് 

ദുശ്ശാസനനൊടുര്വ്വീശ, സഹദേവന് പ്രതാപവാൻ. 30 

കേകയന്മാര് സാതൃകിയെ മിന്നുന്ന ശരവൃഷ്ടിയാല് 
ശൈനേയന് കേകയരെയും പോരില് ഭാരതം, മൂടിനാന്. 
ആ ട്രാതൃവീരരിവനെ ഹനിച്ചു കരളില് ഭൃശം 21 

എതി രാനയെ നാഗങ്ങഠം കൊമ്പുകൊണ്ടെന്നവണ്ണമേ. 
അമ്വേററു മുറിയേറേറാരാ ദ്രാതാക്കന്മാര്കളാഹവേ 14 

സതൃക്രിയന് സാത്ൃകിയെക്കീറി ബാണങ്ങളല് ൬ൃപ! 
ചിരിച്ചുകൊണ്ടായവരെച്ചുറവം മന്നവ, സാത്ൃകി 19 

ശരവര്ഷംകൊണ്ടു മൂടിത്തടുത്താനങ്ങ ഭാരത! 

ശൈനേയന് ശരവര്ഷത്താല് തടുക്കപ്പെടുമായവര് 34 
കം ച... 

1 നാരാചരാജി  കൂരമ്പിന്കൂടം. 2 ഹനിക്ക. പ്രഹരിക്ക, 
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ശൈനേയനടെ തേരമ്പു തൂകി മൂടീ ടിനാരുടന്. 
അവര്തന് ചിത്രചാപങ്ങളറുത്തശ്ശരി കീര്ത്തിമാന് 15 
പോരില്ക്കൂരമ്പു രൂകീട്ട തടുത്താനവരെപ്പരം. 

വേറിട്ട ചിത്രചാപങ്ങളെടുത്തു ഖിശിഖങ്ങളം 16 

അവര് ശൈനയനേ മൂടിച്ചരിച്ചു ഘു സഷ്ടു"വായ്. 

മയി ല്കജച്ചി റകെഴുമവര് തൂകീടുടമമ്പകഴം 17 

ദിക്കൊക്ക മിന്നിടും൨ണ്ണം വന്നെത്തീ പൊന്നണിഞ്ഞവ. 

ബാണാന്ധകാരമായ ത്തീര്ന്നിതവര്ക്കാപ്പേഠരില് മന്നവ! 18 

അന്വ്യോന്ൃയമവര് പി ന്നേയ്യം വില്പറത്തു മഹാരഥര്. 

പരം ചൊടിച്ചു നൃപതേ, സാത്വത.൯ യുദ്ധദുര്മ്മദന് 319 

വേറേ വില്ല്യൊന്നെടുത്തിട്ട പോരില് ഞാണുമണച്ചുടന് 
കൊയ തൂ തീക്ഷ“ണക്ഷുരപ്രഃ ത്താലവവിന്ദശിരസ്സറിനെ. 20 
താഴത്തു വീട നൃപതേ, കുണ്ഡലം ചാരത്തുമാത്തല, 

പോരില്ക്കൊന്നാശ്ശുംബരന്റെ തഥലയെന്നക്ണക്കിനെ, 21 

കേകയര്ക്കൊക്ക ലാലകി ദ്രതമെ അീ ധരിത്രിയില്. 

ആശ'ശൂരനെക്കൊന്നു കണ്ടു തല് ടഭ്രാതാവു മഹാരഥന് 22 

വേറേ വില്ലൊന്നു ഞാണ് പുൂട്ടിത്തടുത്തു ശിനിപുത്രനെ. 

അവന് സാതൃകിയെപ്പൊന്നുകെട്ടിച്ചമ്പര വ൮ൃതെയ്ക്കടന് 28 
ഉച്ചത്തിലലറിക്കൊണ്ടാന് നില്ല നില്ലെന്നുമോതിനാന്. 

ഉടന് പിന്നെസ്സാതൃകിയിര്ധക്കകയര്ക്കു മഹാരഥന് ൧൪ 

അനേകമായിരം ബാണം കൈഗ്റ്റും മാറത്തുമാഴ'ത്തിനാന്. 

അമ്പേററു മെയ മുറിഞ്ഞോരാശ്രൈദനയന് സത്ൃവിക്രമന് 26 

പുത്തുനില്യ- പ്രാശുപോലെ പോരില് ശോഭിച്ചു മന്നവ! 

മഹാത്മാവാം കേകയനെമയ്യമേററമെയത്തേററ സാത്യകി 406 

ചിരിച്ചെയ” തൂ കേകയനെയി രപത്തഞ്ചു സായകം. 

അവര് തമ്മില്പ്പേോരില് നല്പ വില്ല രണ്ടം മുറിച്ചുടന് 7 

സുതനേ വാജി കളെയുമുടന് കൊന്നു മഹാരഥര്. 

തേര് പോയ് വാഠംപ്പോരിനായിട്ടു പോര്ക്കളത്തി ലടുത്തുതേ 

തിങ്കഠം നൂറുള്ള പരിച കൈയിലേന്തി മഹാളജര്. 

മഹാരംഗത്തു ശോഭിച്ചു, നല്പ നേര്വാളെടുത്തവര് 29 

ദേവാസുരപ്പോരിലുക്കര ജംഭശക്രര് കണക്കിനെ. 

പിന്നെപ്പോരില്ച്ചിത്രമട്ടില് വട്ടംചുററി നടന്നവര് 90 
പോര്ക്കളത്തില്ത്തമ്മില് നേരിട്ടാഞ്ഞു പാഞ്ഞേററു വെക്കമേ 

പരസപരം വധിപ്പാനും പ്രയത്നംചെയ്തിതേററവും. 31 
കേകയന്നുള്ള പര ച രണ്ടായ് കണ്ടിച്ചു സാത്വതന് 

1 സഷ്ടു-- നല്ലപോലെ. 2. ക്ഷുരപ്രം .. അര്ഭ്ധവൃത്താകാരമായ അഗ്ര 
ത്തോടുകൂടിയ അനു, 
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ശൈനേയന്തന് പരിച്യയമേവം കണ്ടിച്ചു മന്നവന്. 32 
നക്ഷത്രമണി യും ചര്മ്മമറുത്തിട്ടിട്ട കേകയന് 

കേറി മാറി മുറഷ്ക്കുങ്ങ വട്ടം ചുററീടി നാനവന്. 33 
വാളുമായി മഹാരംഗത്തവന് ചുററി നടക്കവേ. 

അപ ഹസ്യപ്പാടറുത്തു സത്വരം ശിനിനന്ദനന്. 34 
ചട്ടയോടേ പോരിലിരുകണ്ടമായ” കേകയന് നൃപ! 

വീഞ്ൂതാനും മഹേഷ്വാസന് വജ്കുമേററദ്രി പോലവേ. 35 
പോരിലായവനെക്കൊന്നു ശുരന തേരാളി സാതൃകി 

ഭൂതം യധാമന്യവി ന്െറ തേരില്ക്കേറീ പരന്തപ൯. 36 

മുറയ്ക്കൊരുക്കിടടം മററു തേരേറിപ്പിന്നെയങ്ങുടന് 

അമ്വേയ്ക്ു കേകയമഹാസൈന്യം ധ്വംസിച്ചു സാതൃകി. 3 
പോരില്ക്കൊന്നു മുടിച്ചീടന്നൊരാക്കേകയ വന്പട 

പോരിലാശുത്രുവേ വിട്ടു പാഞ്ഞോടിീ പത്തു ദിക്കിലും. 38 

14. ചിത്രവധം 

സഹദേവപൃത്രനായ ശ്രുതകര്മ്മാവു” ചീത്രസേനനേയും യുധിഷ്ടിരപുത്ര 

നായ പ്രതിവിന്ധ്യന് ചിത്രനേയയം വധിക്കുന്നു. സംഭ്രാന്തമായ കരരവസേന 
പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നു. അശ്വത്ഥാമാവു“ ഭീമനോടെതിരിടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെയാ ശ്രുതകര്മ്മാവു ചിത്രസേനനരേന്ദ്രനെ 
വന് പോരമിങ്കല് ചൊടിച്ചും കൊണ്ടന്പതവ്പെയ്ക്ക മന്നവ! 
അഭിസാരന് പരം ഭൂപ, ശ്രൃതകര്മ്മാവിനേയുയമേ 

മൊട്ടുഴി ഞ്ഞൊന്പതവെയ്യിട്ടഞ്ചെയ് രൂ സൂതനേയുമേ. ി 

കോപില്ലാ ശ്രുതകര്മ്മാവുമടരില്ച്ചിത്രസേനനില് 

കൂര്ത്തുമൂര്ത്തുള്ളെഴുത്താണിയമ്പു മര്മ്മത്തി ലാഴ്ത്തിനാന്൯. 5 
മഹാത്മാവെയ്യ നാരാചമേ ററമേററിട്ടവന് നൃപ! 

[5 

മുര്ച്ഛുയാണ്ടു പരം വീരന് കശ മലപ്പെട്ടി'തേററവും. 4: 

ഇതിന്നിടയ്ക്കിവനെയാ ശ്രുതകര്മ്മന് പുകഴന്നവന് 
തൊണ്ണുറമ്പാലെ ജഗതീപാലനെപ്പിന്നെ മൂടിനാ൯. 9 

ഉടനേ ബോധമാര്ന്നിട്ട ചിത്രസേനന് മഹാരഥന് 

ല്ലം കൊണ്ടാ വില്പറുത്തിതമ്പെയ്തിതവനേയുമേ. 6 

ഈക്കടക്കും പൊന്നണിഞ്ഞ വില്ലു വേറിട്ടെടുത്തവന് 

ശരത്തിരകളാല് ചിത്രഃനാക്കിനാന് ചിത്രസേനനെ. 7 

ശരചിത്രിതനായ ചിത്രമാലി ഭൂപ, യവാവവന് 
പോരില് സദസ്സ്റില്ക്കോപ്പിട്ട യവാവിന്പടി മിന്നിനാ൯. 

3 കശമലപ്പെടുക - നാണിക്കുക. 2 ചിത്ൂരന്-വിചിത്രരൂുപന്. 
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സ്നനാന്തരത്തില് നാരാചംകൊണ്ടിട്ടാ ശ്രുതകരമ്മനെ 
ഈക്കില് പിജര്ന്നൂ രാജാവേ, നില്ലനിങള്ലെന്നുമോതിനാന്. 9 

ശ്രുതകമ്മാവുമടരില് നാരാചം മെയ്യിലാണ്ടവന൯ു 

മല ചാല്യല്ലോലപോലെയൊലിപ്പിച്ചിതു ശോണിതം. 190 

അവന് മെയ്യില്ച്ചോരയാടിച്ചോരയാല് ശോഭയാര്ന്നഹോ! 
പൂത്തു നിലം പിലാശെന്ന പോലെ ശോഭിച്ചു വീര്യവാൻ. 11 

ശ്രുതകര്മ്മാവരിയെതിര്ത്തേററവന് ധരണി പതേ [ 
ചൊടിച്ചു വൈരിഹരമാം വില്ലു രണ്ടായ നുറുക്കിനാന് . 12 

വിലററവനെ മുന്നൂറു നല്ലെഴുത്താണിയമ്പിനാല് 

മൂടിപ്പേോരില് ക്ഷിതിപതേ, ഗാഡമെയ രൂ ശരങ്ങളെ. ി 

തേച്ചുമൂര്ച്ചയെഴു ന്നോരു മററ ഭല്പത്തി നാലുടന് 
ആ വന്പന്െറ തലപ്പംവുവെച്ചുള്ള തല കാച്ചി നാന്. 14 

ചിത്രസേനന്െറ മാിന്നുന്നാത്തല വീണിതു ഭൂമിയില് 

യദ്രച്ഛയാല് വിണ്ണില്നിന്നു മന്നില് വീണിന്ദു പോലവേ. 10 

അഭി സാരക്ഷിതിപനെക്കൊന്നു കണ്ടിട്ടു മാരിഷ! 

വേഗം പാഞ്ഞേററിതാച്ചിത്രസേനറെറ പടയാളികം., 16 
ഉടന് ചൊടിച്ചാ വില്പാളിയമ്പെയ്യാപ്പട മൂടിനാന് 
പ്രളയത്തില് ജീവജാലം പ്രേതനാഥ൯ കണക്കിനെ. 177 

വില്ലാളി പോരില് നിന് പാത്രന് കൌൊന്നൊടുക്കീടുമായവര് 
കാട്ടുതീ വെന്താനകഠംപോലോടിപ്പപോയ് ദിക്കുടച്ചുടന്. 18 

ശത്രുവീരര് ജയോത്സാഹം കെട്ടോടുമവരെപ്പഭം 
പാര്ത്തു കൂരമ്പെയ്തകാറി ശ്ലോഭില്പൂ ശ്രമൃതകര്മ്മനും. 19 

പ്രതി വിന്ധ്യന് ചിത്രമനയങ്ങഞ്ചമ്പെയ്ക്ു പിളര്ന്നുടന് 
മൂന്നമ്പെയ്യാസ്സൂുതനേയുമൊററയമ്പാല്ദ്ധാജത്തെയും 40 

അറുത്തു കൈയ്ക്കും മാറത്തും ഭഒല്പമൊ൯പതു കേററിനാ൯ 
മയില്കകങ്കച്ചിറകുമായ”പ്പെൊന്കെട്ടി മുന കൂര്ത്തവ. 231 

പ്രതി വിന്ധ്യനവന്തന് വില്ലെഴ്തവത്തിട്ട ഭാരത! 
അഞ്ചു കൂരമ്പുകൊണ്ടെയ്ണുകൊണ്ടാനങ്ങവനേയ്യമേ. 7 
പൊന്നി നണിയണിഞ്ഞുള്ള കടുവേലുടനേ നൃപ! 

ചാട്ട” നിന് പാത്രന്െറ നേര്ക്കുഗ്രാഗ്നിജജ്വാല കണക്കിനെ. 

കൊള്ളിമീന് പോലെ വേഗത്തില് പാഞ്ഞെത്തിടുമതപ്പൊഴേ 
ചിരിച്ച പോരില് മൂന്നാക്കി പ്രതിവിന്ധ്യന് നറുക്കിനാ൯. 24 
മുന്നായി പ്രതിവിന്ധ്യണ്െറ കൂരമ്പേററററു വീണുപോയ് 
പ്രളയത്തില് ജഗല്ത്രാസം ചെയ്തുള്ളശനി പോലെ വേല്. 95 

വേലു പോയതു കണ്ടിട്ടു പൌൊന്നണിഞ്ഞുള്ള വ൯ഗദ 
എടുത്താ പ്രതി വിന്ധ്യന്െറ നേര്ക്കെറിഞ്ഞീടിനാനവന്. 26 
അതു കൊന്ന പോരി ലവന്നുള്ള സൂതഹയങ്ങളെ 
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ഈക്കില്ത്തേരും തകര്ത്തിട്ട ചെന്നു വീട ധരിത്രിയില്. 27 
ഇതിന്നിടയ്ക്കു തേര്ത്തട്ട് ല്നിന്നു ചാടീട്ട ഭാരത! 
പൊന്നുംമണിയ്യെഴും വേലു ചാട്ട ചിത്രന്െറ നേര്ക്കവന്. 28 

അതെത്തുമ്പോഠംപ്പിടിച്ചഠനാച്ചിത്ര൯ മന്നന് മഹാശയന് 
അതുടന് പ്രതി വിന്ധ്രെറ നേര്ക്കുതാന് ചാട്ടി ഭാരത! 9 
പേോരില്ത്തിളങ്ങിടുമതാശ”്ശൂരനാം പ്രതിവിന്ധ്യനില് 
ചെന്നണഞ്ഞു വലംകൈയു പിളര്ന്ൂഴിയില് വീണുതേ; 30 

വീണിട്ടിടിത്തീയ പോലെ ശോഭിപ്പിച്ചിതതാ സ്ഥലം. 
പ്രതിവിന്ധ്യനുടന് ഭൂപ, പൊന്നണിഞ്ഞുള്ള തോമരം 31. 
കടും ക്രോധത്തൊടും വിട്ടു ചിത്രനെക്കൊലചെയുവാന്. 
അതവ൯തന് ചട്ട കീറി ക്കരഠംത്തട്ടും പിളര്ന്നഹോ! മു 

അളയില്പ്പാമ്പെന്ന പോലെ കേറിപ്പോയി ധരിത്രിയില്. 
തോമരംകൊണ്ടൊരാ രാജാവുടനേ വീണു ഭൂമിയില് 33 
പരിഘംപോലെഴും ന്ണ്ടരുണ്ട കൈകഠം വിരിച്ചഹോ! 

ചിത്രനെക്കൊന്നതായക്കണ്ട രണശോഭികഠം നിന് ഭടര് 84 

പ്രതിവിന്ധ്യന്്െറ നേരക്കൂക്കില്പ്പാഞ്ഞുചെന്നിതു ചുററുമേ. 

പല ബാണം മണിയണിശതഘ'നിയിവ രൂകിയ്യം 96 
മൂടിനാനവനെക്കാര്കളര്ക്കനേ മൂടിടുംപടി. 
ശരജാലംകൊണ്ടവയെടപ്പാരില്പ്പ്യോക്കി മഹാഭൂജന് 36 

വഭ്കി ദൈത്യപ്പുടകണക്കോടിച്ചു നിന്െറ വന് പട. 
പോരില്പ്പാണ്ഡവര് കൊന്നീടുമാ നിന്െറ ഭടര് മന്നവ! ട് 
കാറേറററ കാറുകഴം കണെക്കൊക്കച്ചിന്നിച്ചമതഞ്ഞു പോയ്. 

കൊനന്നൊടുക്കുന്നൊരാസ്റ്സൈന്യം ചുററുമോടുന്ന നേരമേ 38 

ക്കന് ഭീ മന്െറ നേര്ക്കൊററക്ക്കേററാനാ ദ്രോണ്ടനന്ദന൯. 
ഉടന് പിന്നീടവര്ക്കുണ്ടായ് മഹാഘോരസമാഗമം 39 
ദേവാസുരപ്പോരില് വൃത്രവാസവന്മാര്ക്കു തുലൃമേ. 

15. അശ്വത്ഥാമഭിമയുദ്ധം 

അശ്വത്ഥാമാവും ഭീമനും തമ്മിലുള്ള ഭയങ്കരമായ പോരാട്ടം. പരസ്സുരമു 
ള്ള ആഷഘാതമേററു രണ്ടുപേരും മോഹാല സ്ൃപ്പെടുന്നു. സാരഥികരം അവരെ 

പോര്ക്കുളത്തില്നിന്ന മാററന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പരം ഭീമനെയമ്വെയ രൂ രാജാവേ, ദ്രോണ നന്ദനന് 
അസ്ധലാഘവവും കാണി ച്ച്റാവും ത്വരയൊത്തവന്. [ര 

അവ്വണ്ണംതന്നെ തൊണ്ണൂറ കൂരമ്പെയ്യീടിനാനവന് 
മര്മ്മജ്ഞനെല്പാ മര്മ്മത്തും നോക്കി ക്കൈവേഗമുള്ളവന്. [ര 
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ദ്രരണി തൂകുന്ന കൂരമ്പ മെയ്യിലേറേറാരു ാരുതി 
രശ്മി ചിന്നും സുൂരൃമട്ടില് പോരില് ശോഭിച്ച മന്നവ! 
പരം നന്നായ വിട്ട ശരസഹസ്രംകൊണ്ടു പാണ്ഡവന് 
ദ്രോണപുത്രനെ മൂടീട്ട സിംഹനാദം മുഴക്കിനാന്. 
ദ്രണിയയമ്പെയ്കയമ്പു പോക്കിത്തടുത്താപ്പാഠണ്ഡുപുത്രനെ 

ചിരിച്ചും കൊണ്ട നാരാചം നെററിക്കെയ്കിതു മന്നവ! 
നെററിത്തടത്തിലാബ്ബാണം ധരിച്ചു പാണ്ഡുനന്ദനന് 
കാട്ടില് ഗര്വ്വിയലും ഖഠംഗം കൊമ്വേത്തുംപടി മന്നവ! 
കിണഞ്ഞെയ്യും ദ്രോണജനെബ “ഭീമന് പോരില് പരാക്രമി 

ചിരിച്ചും കൊണ്ട നെററിക്കു മൂന്നു നാരാചമെയ്ക്കതേ. 
നെററിത്തടത്താബ്ബാണങ്ങളേററു ശോഭിച്ചു ഭൂസരന് 
മഴക്കാലം നനഞ്ഞുള്ള ത്രി കൂടാദ്രി കണക്കിനെ. 

ദ്രോണഭൂവേററമന്പവെയ്തിട്ടദ്ദിപ്പിച്ചിതു ഭീമനെ 
കുലുക്കായില്പലായവനെ 2ലയെക്കാററുപോലവേ 
അവ്വണ്ണം പാണ്ഡവന് പോരില് കൂരമ്പാല് ദ്രോണപുത്രനെ 

കുലുക്കിയില്പാ സംഹൃഷ്ൂനൊഴുക്കദ്രിയെയാംവിധം. 

ഘോരബാണങ്ങളാല് രമ്മില്് മൂടിക്കൊണ്ടാ മഹാരഥര് 

പെരും തേരാണ്ട വീരന്മാര് ശോഭിച്ചിതു ബലോല്ക്കടര്. 
ലോകക്ഷയം ചെയ്യമുഗ്രദീ പ്ലാര്ക്കന്മാര കണക്കിനെ 
കടുടരശ “മി കണുക്കമ്പാല്ത്തമ്മില്ത്താപം വളര്ത്തുവോര്. 
പക വീട്ടാന് പ്രയത്നിച്ചു കിണഞ്ഞവര് മഹാരണേ 

സിര്ഭയം ശരസ.ഘത്താല്ച്ചെയ്തതിന്നെതിര് ചെ്യവവര്,. 
ചുഠറീ വ്യാ1ഘങ്ങളെ പ്പോലെ പോര്ക്കളത്താ നരോത്തമര് 

ശരദംഷ്ട്രാചാപവക'ത്രദര്ദ്ധര്ഷന്മാര് ഭയങ്കരര്, 

ശരജാലം കൊണ്ടദ്ൂശന്മാരായിീ ചുററുമായവര് 

വഠനില്ക്കാര്നിരയാല് മൂടും ചന്ദ്രാര്ക്കന്മാര് കണക്കിനെ; 
പ്രകാശിച്ചു മുഹൂര്ത്തം കൊണ്ടവര് വീണ്ടുമരിന്ദമര് 

മേഘജാലം വിട്ട കജബ്ുധന്മാരെന്നവണ്ണുമേ. 
പിന്നെയവ്ൃവണ്ണമാഗ് ഘോരസംഗരം മുതിരുംവിധാ 

ഇടത്തുവെച്ചാനുടനേ ദ്രരണിയാബ ഭീ സേനനെ. 
മഴയാല് മലയെപ്പോലെ കൂരമ്പകഠം ചൊരിഞ്ഞവന്൯ 

പൊറ്തത്തതി ല്പതാബ “ഭ്മന് ശത്രുവിന് ജയലക്ഷണം. 
ഇടത്തുവെച്ചിതെതിരായ് നൃപതേ, പാണ്ഡുപുത്രനും 

കേറിപ്പിന്മാറിയോരേ:രോ വട്ടംചുററല് വിധങ്ങളില്, 

യൂദ്ധം ബഹളധായത്തീരന്നീതാ നൃസി ംഹര്ക്കു തങ്ങളില് 

മണ്ഡലസ്ഥാനമാര്ഗ്ഗങ്ങടം പലതും ചുററിയായവര് 
ആവതോളം വലിച്ചമ്പെയ്തദദിപ്പിച്ചിതു തങ്ങളില്. 

30 

31 

32 

3 

16 

17 

348 

39 
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പരസ്റരം വധിപ്പാനും പ്രയത്നം ചെയ്തിതേററവും ൧1 
പോരില്ത്തമ്മില് തേര് കളഞ്ഞു വിടുവാനും മുതിര്ന്നുതേ. 

പരം ദ്രരണി മഹാസ്ത്രങ്ങഠം പ്രയോഗിച്ചു മഹാരഥന് കള് 
അസ്ത്രരങ്ങഠംകൊണ്ടിട്ടവയെത്തടുത്താനങ്ങു പാണ്ഡവ൯. 

അസ്്രയുദ്ധം മഹാഘോരം നടന്നൂ പിന്നെ മന്നവ! ൧3 

പ്രജാക്ഷയത്തി ലതൃഷ്രഗ്രഹയുദ്ധം കണക്കിനെ. 

അവര് തൂകുന്ന ബാണങ്ങഠം തങ്ങളി ല്ത്തങ്ങി ഭാരത! കര് 
ചുററും നിന് സൈന്യവും ദിക്കുമൊക്കയം തെളിയുംവിധം. 

ബാണുസംഘങ്ങഠം തിങ്ങീട്ട ഘോരമായ -ത്തീര്ന്നിതംബരം25 
നൃപതേ, പ്രളയത്തിങ്കല് കൊള്ളിമീന് ചാടിട്ടംപടി. 

ബാണങ്ങഠം കൂട്ടി മുട്ടിത്തീയങ്ങുണ്ടായിതു ഭാരത! ൧6 
പൊരി പൊങ്ങി ജ്ജ്വാല തിങ്ങീട്ടതു ചട്ടിതു വന്പട. 

വന്നു കേറുന്ന സിദ്ധന്മാരവിടെച്ചൊലി മന്നവ! 7 

എല്പാ യുദ്ധത്തിലും മേലെയാണീ പ്പോരെന്നുതാന് പ്രഭോ! 

* * ഇതിന്റെ പതിനഠറോലൊന്നാവില്ലാ സര്വ്വയയദ്ധവും 48 
ഇതി നയുട്ടൊരു പോര് വേറിട്ടണ്ടാവില്ലൊരുകാലവും, 

ബ്രാഹ്മണക്ഷത്രിയരിവരമ്പോ ജ്ഞാനം തികഞ്ഞവര 29 
അമ്പോ ശാര്ൃമിയന്നുള്ളോരി വരുഗ്രപരാക്രമര്. 

അമ്പോ ഭീരബലം ഭീമമിവന്തന്നസ്രരശീലവും 30) 

അമ്പോ വീരൃത്തിന്െറ ശക്തിയമ്പോ സാഷ്വവും പരം. 
ഇവര് നില്ലുന്നു യുദ്ധത്തി ല്ക്കാലാനത്തകയമോപമര് 31 
രണ്ടു രദ്രന്മാര്കഠം പോലെ രണ്ടര്ക്കന്മാര് കണക്കിനെ. 

രണ്ടന്തക ന്മാര്കഠം പോലെ ഘോരാകാരര് നരര്ഷഭര്.'" 34 

എന്നു സിദ്ധന്മാര് പറഞ്ഞു കേഴക്കായ “വന്നിതു വീണ്ടുമേ 

സിംഹനാദവുമുണ്ടായി വന്നൊക്കും വിബുധര്ക്കഹോ! ം 

അത്ൃല്ഭതചിന്ത്യകര്മ്മമവര് ചെയ്തതു കണ്ടുടന് 

സിദ്ധചാരണസ.ഘങ്ങഠംക്കുണ്ടായ് വന്നിതു വിസ്മയം. 34. 
പ്രശംസിച്ചു ദേവകളും സിദ്ധന്മാരും മുനീന്ദ്രരും 
* കൊളളാം ദ്ൂരണേ, മഹാബാഹോ, കൊള്ളാം ഹേ ഭീമ',ഒയന്നു 

ആശശൂരര് പോരിലന്യ്യോന്യയം തെററു ചെയ്തവര് മന്നവ! [മായ് . 
ചൊടിച്ചു ചുണ്ട വിറയോടൊട്ട തങ്ങളില് നോക്കിനാര്. 36 

ക്രോധത്താല്പ്പല് കടിച്ചിട്ടമേവം ചുണ്ട കടിച്ചുമേ 

അന്യോന്യം ശരവര്ഷത്താല് മൂടി ക്കൊണ്ടാര് മഹാരഥര്. 37 

ശരമാരി ചൊരിഞ്ഞിട്ടു ശ്ര്മിന്നല് രതളിഞ്ഞവര് 

അന്യോന്യം കൊടി മേലെയ്കു വന് പോരില്സ്സ്റൂതനേയുകേ. 25 

അശ്വങ്ങളെത്തമ്മിലെയ്കു ധെയ് പിളര്ന്നിതു തങ്ങളില് 
പിന്നെച്ചൊടിച്ചു ഗൃൂപതേം വന് പോരില്ബ്ബാണമേന്തിയും 9 
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തമ്മില്ക്കൊല്വാ൯ മുതിര്ന്നും കൊണ്ടടനെയ്യീടിനാരവര്. 

പടത്തലന്റുലവമ്പെയ്ക ശോഭിക്കുമവര് മനവ! 40 

പ്രഹരിച്ചു തമ്മിലേററു വഭൂവേഗര് ദുരാസദര്. 

തമ്മിലൂക്കിട്ടമ്പകൊണ്ടുമേററമാഹതരാമവര് 41 

വീണുപോയീ മഹാവീര്യര് തേര്ത്തട്ടിലിരുപേരുമേ. 

ബോധം കെട്ടു ദ്രോണപൃത്രനെന്നറിഞ്ഞാശു സാരഥി 82 

യുദ്ധത്തില് മാററീ നൃപതേ, സൈന്യമൊട്ടുക്കു കാണ്കവേ. 

അവ്വണ്ണം വീണ്ടുമുഴലും പാണ്ഡുപുത്രനെയും നൃപ! 

സൂതന് പോര് വിട്ടു തേരാലേ മാററീ ശ്ര്ുപ്രതാപിയെ. 43 

16. അശ്വത്ഥാമാര്ജജുനയുദ്ധം 

അര്ജ്ജുനന് സംശംഏകന്മാരുമായി ഏറമുമുട്ടുന്നു. അനവധര് ശരക്ഷക്ടെ 

വധിക്കുന്നു. സംശപൃകന്മാര്ക്കു സംഭവിക്കുന്ന നാശം കണ്ടു് അശ്വത്ഥാമാ” 

അര്ജ്ജുനനെ പോരിനു വിളിക്കുന്നു. പാര്ത്ഥന് അങ്ങോട്ട തീരിയയന്നു. 

യുദ്ധം ഭയങ്കരമാകുന്നു . 

ധ്ൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

സംശപ്യകരുമായ് പോരാപ്ഫല്ഗുനന്നു നടന്നതും 

മററു മന്നോര്ക്കു പാണ്ഡുക്കളോടുണ്ടായതുമോതെടോ. 4, 

ദ്ൂരരണിയോടര്ജജുനന്നുള്ള യുദ്ധവും ഹന്ത സഞ്ജയ! 

മററു മന്നോര്ക്കു പാണ്ഡുക്കളോടുണ്ടായതുമോതെടോ. ക് 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

നടന്നപടി യുദ്ധം ഞാന് പറയുന്നതു കോം റൃപ! 

വിരര്ക്കു ശത്രുക്കളമായ” ദേഹപാപപ്പണാശനം. ടമ 
പാര്ത്ഥന് കേറിക്കടല്ക്കൊക്കും സംശപൃയകബലത്മതിഒനെ 
വന്കാററംഭോധിയെപ്പോലെ ശത്രുഘാതിയിളക്കിനാ൯. 4 
ശിതഭല്പങ്ങളാല് വീരത്തല കൊയ്ത്തു ധനഞ്ജയന് 
നല്ല കണ് പുരികം പല്ലമുള്ളിന്ദുവദനങ്ങളെ ൭ 
നിരത്തി മന്നില്ത്തണ്ടററ തണ്ടാര്നിരകഠം പോലവേം. 

തടിച്ചുരുണ്ട നീണ്ടേററമകില് ചന്ദനമാര്ന്നവ 6 

തലയഞ്ചുള്ള പാമ്പൊത്തു തലത്രായയധ*മുള്ളവ 

കത്തിയമ്പെയ്കറുത്തിട്ടു വൈരിക്കയ്യുകളര്ജ്ജൂനന്. 7 
അശ്വങ്ങളുശ്വസ്ഥര സൂതര് കൊടി വില്ലമ്പമങ്ങനെ 
കൈ കൈയത്തണ്ടിവയെബ്ഭല്പമെയ്ക്ക കണ്ടിച്ചു പാണ്ഡവന്. 
തേരാനയശ്വങ്ങളശ്വാരൂഡരേയും ധനഞ്ജയന് 
അനേകമായിരം ബാണമെയ്ക്ക കൊന്നിതു മന്നവ! 9 

* തലത്രായയധം -- കൈയുറയും ആയുധങ്ങളും. 
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വീരന്മംരവനില്ക്കോപിച്ചാ൪ക്കും കാളകഠം പോലവേ 
പയ്യിന്നായ് വാശി പുണ്ടോണം ഹുങ്കാരാല് പാഞ്ഞുകേറിനാര്; 

എയ്കിതബെയ്യുമവനെക്കൊമ്പാല് കാളകഠം പോലവേ. 
രോമാഞ്ചമഞ്ചും മട്ടായിതവര്ക്കുമവനും രണം 31 

മുപ്പാര വെല്പാന് വ്കളിയോട ദൈത്യന്മാര്ക്കെന്നവണ്ണുമേ, 

ശത്രക്കള ടെയസ്ത്രങ്ങളസ്രുത്താല്പ്പോക്കിയരജ്ജൂനന് 12 

പെരുത്തമ്പെയ്യവരുടെയുയിര് പോക്കീടിനാനവന്൯. 

ത്രിവേണ്ട ചക്രമല്ലശ്വം സൂതരും പോയ തേര്കളെ 18 
വില്പാവനാഴിയും ചിന്നിക്കൊടി കണ്ടിച്ചുവിട്ടുമേ 

മുറിച്ചു രശ്മി യോ4।ക്തങ്ങഠം കൂബരത്തട്ടടച്ചുമേ 15, 

നുകം ബന്ധുരവും പൊട്ടിച്ചാ പ്രമണ്ഡലമക്ഷവും 

കാററു കാറുകളെപ്പേംലെ തകര്ത്താശു രഥങ്ങളെ. 39 

വിസുയിപ്പിച്ചു കാണേണ്ടംവണ്ണം ശത്രുഭയങ്കരം 
മഹാരഥസഹസ്രത്തില് ക്രിയചെയ” രൂ സമം ജയന്. 16 

വാഴ'ത്തീ ദേവര്ഷി നിരയും സിദ്ധചാരണജാലവും 

ദേവഭേരികഠം ശബ'്ദച്ചൂ പൊഴിഞ്ഞു പുഷ്പവൃഷ്ടിയും. 17 
കൃഷ്ണാര്ജ” ജൂനന്മാരശരീരോക്തിയയം കേട്ടിതപ്പ്ൊൊഴേ 
" “ചന്ദ്രാഗ്നി വായയസൂര്യസ്ഥകാന്തിദീപ്ലതിബലാഭകയം 18 

വഹിക്കുന്നുണ്ട വീരന്മാരാകുമീക്കേശവാര്ജജൂനര്. 
ബ്രഹ്മേശന്മാര്പോലജയയര് വീരര് തേരൊന്നിലാണ്ടവര് 19 
സര്വ്ൃഭൂതശ്രേഷ്ണര് വീരര് നരനാരായണര്ഷി കഠം. "" 
എന്നീരമട്ടേററമാശ്ചര്യം കണ്ടും ഭാരത, കേട്ടുമേ 40) 

അശ്വത്ഥാമഠവൊരുവെട്ട കൃഷ്ണന്മാരൊടെതിര്ത്തുതേ. 
ശത്രുദ്ധധംസനബാണങ്ങാം തൂകും പാണ്ഡവനെത്തദാ 41. 
അമ്പുള്ള മെകകൊണ്ട വിളിച്ചോതീ ദ്രരണി ചിരിച്ചുതാന്: 
““ വന്നോറര്ഹാതിഥി കണക്കെന്നെ നീ വീര, കാണുകില് 242 

സര്വ്വാത്മനാ വന്നെതിര്തഞ്തു യൃദ്ധാതിത്ഥ്യം തരേണമേ. "" 

എന്നാഗ് ഗുരുസുതന് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായ് വിളിച്ചവന് 23 
തന്നെ മാനിച്ചര്ജ്ജുന൯താന് ചൊന്നാൻ കണ്ണനൊടിങ്ങനെ: 
“ “കൊല്ലേണം സംശപ്പ്കരെ ദ്രണിയെന്നെ വിളിക്കയാം 24 

എത്തു ഞാനിങ്ങു വേണ്ടുന്നതെന്നു കല്പിക്ക മാധവ! 
ആതി ഥ്ൃകര്മ്മം ചെയ്യേണം യൃക്തമെന്നാലെതിര്ത്തുടന്.”” 25 
എന്നു കേട്ടാ ദ്രരണി പാര്ശ്വമെത്തിച്ചു ഹരി പാര്ത്ഥനെ 
മൈത്രാല് വിളിക്കെ യാഗത്തില് വായുയവിന്ദ്രനെയാംവിധം. 

സന്നദ്ധനാം ദ്രോണജനെ വിളിച്ചരുളി കേശവന് 

“” ദ്രോണ്പുത്ര, സ്വഥൈര്യമോടും പ്രഹരിക്കസഹഫിക്കനീ 27 

സ്വാമിച്ചോററിന് കടം ട്ൂതൃര് വീട്ടേണ്ടും കാലമി പ്പൊഴാം. 
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സൂക്ഷമം വിവാദം വിപ്രര്ക്കോ സ്ഥലം ക്ഷാത്രം ജയാജയം 

മോഹാല് മോഹിപ്പു നീ പാര്ത്ഥദി വൃസല്ക്കാരമേല്ലവാന് 

അതിന്നുവേണ്ടി പ്പൊരുതൂ സ്ഥിരനായ പാര്ത്ഥനോടട നീ.” " 

എന്നു ചൊല്ലും കണ്ണനോടതേററുചൊല്ലി ദ്വി ജോത്തമന് 

കണ്ണുനെഷ്ഷഷ്ടി നാരാചമെയ” രൂ പാര്ത്ഥനെ മൂന്നുമേ. 90 

മൂന്നമ്പുകൊണ്ടവനുടെ വില്ലു, കോപിച്ച ഫല്ഗുനന് 

മുറിച്ചു, ഘോരമാം വേറേ വില്ലേന്തി ദ്രോണപുത്രനും. [; | 

നിമേഷത്താല് ഞാണു കെട്ടീട്ടെയ”തൂ പാര്ത്ഥമുകുന്ദരേ 

മുന്നമ്പു കൊണ്ടു ഹരിയെയായി രം കൊണ്ടു പാര്ത്ഥനെ. 7) 

പരമോരായിരം ബാണം പ്രയൃതം പിന്നെയര്ബ്ബദുദം 

കീണഞ്ഞെയതൂ ദ്രരണി പോരില് സുൂംഭിപ്പിച്ചു കിരീടിയെ. 

വില്പാവനാഴി ഞാണെന്നുവേണ്ടാ കൈവിരല് മാരിഷ! 

കൈ കൈത്തലം മാറു മുഖം മുക്കു കള്ണുകളങ്ങനെ 34, 

കര്ണ്ണുങ്ങഠം തലയംഗങ്ങഠം രോമം വര്മ്മങ്ങഠം തേര് കൊടി 

ഇവററില്നിന്നുയര്ന്നെത്തീ ബ്രഹ'മവിത്തിന്െറയമ്പുകയം.35 

പെരുത്ത ശരജാലംകൊണ്ടെയ” തൂ മാധവപാര്ത്ഥരെ 

കാറിരമ്പും പോലെ നന്ദിച്ചലറീ ദ്രോണനന്ദനന്൯. 36 

അവന്െറയാരവം കേട്ടു ചൊന്നാൻ കൃഷ്ണനൊടര്ജ്ജൂനന്; 

“ : കാണ് കെന്നില് ഗരരുപൃത്രന്െറ ദാരാത്മൃമിതു മാധവ! [ല് 

നമ്മളെശ്ശൂരകൂടത്തി ലാക്കി ല്പത്തെന്നുമോരക്കയാം 

ശിക്ഷാബലങ്ങളാലീ ഞാന് സങ്കല്പത്തെ മുടി ക്കുവന്. " 38 
അശ്വത്ഥാമാവിന്െറയോരോരമ്പു മുമ്മുന്നുകൊണ്ടുടന് 

ഉടച്ച ഭരതമ്രേഷ്ണന് സുര്യന് മഞ്ഞു കണക്കിനെ. 39 

ആന തേരശ്വസൂതാഡ്യസംശഘഏകരെ വീണ്ടുമേ 

കൊടി കാലാം തേരുകളെക്കൂരമ്പാലെയ്കു ഫല്ഗുനന്. 0 
ഏതേതു നിലയില്ക്കണ്ടിതേതേതാളകളപ്പൊഴേ 

തന്നത്താനവരമ്പവേററു മൂടി ക്കണ്ടീടിനാരുടന്. 41 

ഗാണ്ഡീവം തൂകിടുന്നോരാ നാനാമട്ടെഴുമമ്പകഠം 

കൊന്നു വിളിപ്പാടകലെ നരനാഗമനുഷ്യരെ. കി 
ഭല്പം കൊണ്ടററു മത്തേരത്തുമ്പിക്കൈയയകഠം വീണുപോയ് 
കാട്ടില് വെഞ്ടഴുവാല് വെട്ടി വീഴ്ത്തും വൃക്ഷങ്ങഠം പോലവേ. 
ആഷനക്കാരോടൊത്തു വീ൭ പിനെക്കുന്നൊക്കുമാനകയം 
വയ്്കി വജഭൂം കൊണ്ടുടഞ്ഞ ശൈലജാലങ്ങംം പോലവേ, പി 

പോരില് ഗര്വ്വാണ്ടിണങ്ങീടം ജവനാശ്വങ്ങളുള്ളവ 

ഗന്ധര്വ്വനഗരംപോലെയൊരുക്കിക്കൊണ്ട തേരുകഠം 49 

അമ്പു വിട്ടു തകര്ത്തിട്ട വര്ഷിചമ വൈരിവീരരില്; 
ചമഞ്ഞ സാദ കാലാളിന്നിരയെക്കൊന്നിതര്ജജൂനന്. 46 
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സംശപ്ഏകക്കടലി നെപ്പാര്ത്ഥപ്രളയ ഭാസ്കരന് 
കൂരമ്പംശുക്കളാല് വററിച്ചിതു വററാത്തതെങ്കിലും. 417 
ദ്രരണി മാമലയ്യെസ്സൂര്ൃക്രൂരനാരാചരാജിയാല് 
ഈക്കില് പിളര്നനൂ ശൈലത്തെ വജ്കിയെന്ന കണക്കിനെ. 48 
അശ്വസൂതാഡ്യ്യനവനെച്ചൊടിച്ചാചാര്യനന്ദനന് 
അവമ്പെയ്യെതിരത്തു പോരിന്നായ' മുറിച്ചിതവ പാര്ത്ഥനും. 48 
പിന്നെപ്പരം ചൊടിച്ചിട്ട കാണ്ഡകോശങ്ങഠം! വിട്ടുതേ 
ഗൃഹങ്ങഠം വന്ന സല്പഗന്ഥനെന്നോണം ദ്രോണനന്ദനന്. 60 
സംശപഘ്ൃകന്മാരെ വിട്ടാ ദ്രാണി യോടേററു പാണ്ഡവന് 
ഭാതാവപാങ “ക്തേയരെന്നേപാങ”"ക്തേയാര്ത്ഥിയൊടാം 

വിധം. 

17. അശ്വത്ഥാമപരാജയം 

അശ്വത്ഥാമാവും അര്ജ്ജുനനുമായുള്ള യദ്ധം. ഇരുകൂട്ടരും പരസപരം 
പല ദിവ്യ സ്രങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുന്നു. ഒടുവില് അരജ്ജുനാസ്രുങ്ങളേററു 
മുറിവേററ അശ്വത്ഥാമാവു? ക൦ണ്ണുന്െറ സൈന്യത്തില് പോയ്! മറയുന്നു. 
അര്ജ്ജുനന് വീണ്ടും സംശപ്ലക ന്മാരുമായി ഏററുമുട്ടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഗുരുശുക്രാഭിരായീടുമവര്ക്കുണ്ടായിതാഹവം 
വാനില് നക്ഷത്രമദ്ധ്യത്തില് ഗുരുശുക്രര്ക്കു തുല്യമേ. ി 
ദീപ്യബാണാംശുക്കഠം കൊണ്ടു തമ്മില് സന്താപമേകവോര് 
ലോകത്രാസം ചെയ്തനിന്നാര് വിമാര്ഗ്ഗസ്ഥഗ്രഹോപമര്4. 2 
ഭ്രൂമദ്ധൃത്തില് ഗാഡമെയ'രൂ നാരാചമുടനര്ജ'ജൂനന് 
അതേററാ ദ്രണദി ശോഭിച്ചി തൂര്ദ്ധ്വാംശുൂ രവി പോലവേ. 3 
അശ്വത്ഥാമാവേററമമ്പെയ്മദ്ദിപ്പിച്ചോരു കൃഷ്ണരും 
കടുരശ മി പെടും കല്ലാന്താര്ക്കാഭയില് വിളങ്ങി നാർ. 4 

പരം പാര്ത്ഥന് ചുററുമേ ഭീഷണാസ്തു-- 

മയച്ചിതാക്കൃഷ്ണനാര്ത്തിപ്പെടുമ്പോഠം 

വജ്കരാഗ്നി കാലോല്ക്കടദണ്ഡഘോര-- 
ബാണങ്ങളാല് ദ്രരണി യെ വീണ്ടുമെയ'രൂ. ട 

ആ രദദ്രകര്മ്മാവഥ മര്മ്മഭാഗ-- 

ത്തെയ്മീടിനാന് കൃഷ്ണനെപ്പാര്ത്ഥനേയും 
ഏററാല് പരം മുതൃപോല്യം നടുങ്ങും 

മട്ടായ” വിടും തീവ്രബാണങ്ങളാലേ. 6 

1 കാണ്ഡകേശേം -- അസ്ത്രസമൂഹം. 2 അപാങ് ക്തേയരെന്യേട പന്തി 
ഭോജനം നി ഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ വിട്ട”. 3 ഗുരുശുക്രാഭര്.. ബദുഹസ്പ 
തിയെപ്പോലെയ്യം ശുക്രനെ പ്പേോലെയും ശോഭിക്കുന്നവര്. 4. വിമാര്ഗ്ഗസ്ഥഗ്ര 
ഹാപമര് ംം സ്ഥാനം പിഴച്ചുനിന്ന ഗ്രഹങ്ങളെപ്പോലുള്ളവര്. 
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കിണഞ്ഞെയ്യം ദ്രരണിബാണങ്ങഠം പാര്ത്ഥ-- 
നിരട്ടിച്ചമ്പെയ്ക്ക മാററീട്ട പോരില് 
ആ വീരനേ വാജി സൂതദ്ധ്വജാഡ്ൃയം 
തിരിഞ്ഞു സംശപ്യകരോടെതിര്ത്തു. 

വില്ലമ്പു ഞാണിഷുധീ! കൈത്തലം കൈ 
കൈക്കൊണ്ടീടും ശ്രമെന്നല്ല പിന്നെ 
ഛത്രം ധ്വജം വാജി കളീഷ നല്ല 

വ്്രങ്ങഠം പുമാല വിഭൂഷണങ്ങഠം 

വര്മ്മങ്ങഠം ചര്മ്മത്ങഠം മനോരമകങ്ങ. 

ിഷ്ടങ്ങഠം മറെറാക്കയുമേ ശിരസ്സം 
വാങ്ങാതെ? നില്ലയന്നരി കഠംക്കെഴന്ന-- 

തവ്പെയ്യറുത്തിട്ടിതു പാരത്ഥനപ്പോടം. 

കിണഞ്ഞെതിര്ക്കും നരവീരമരേറും 
കോപ്പിട്ട തേര് വാജിഗജങ്ങഠം മുററും 

പാര്ത്ഥന് വിടും ബാണശതങ്ങളേറ൨ 

ററവററയോടടം നരവീരര് വീ. 

പത്മാര്ക്കചന്ദ്രപ്രതിമാനനങ്ങടം 
കിരീടമാലാമ കുടോല്ക്കടങ്ങഠം 
ഭല്പാര്ദ്ധചന്ദ്രക്ഷുരഖണ്ഡിതങ്ങഠം 

മനുഷ്ൃശീ രഷങ്ങഠം പതിച്ചിതെങ്ങും. 

പരം സുരേന്ദ്രദ്വിപതുലൃഹസ്തി-- 

ഗണത്തൊടും ദൈത്യമദഘ “നമുഗ്രം 

കലി ംഗവംഗാംഗനിഷാദസംഘം 
പാഞ്ഞേററിതാപ്പാണ്ഡവനേ വധിപ്പാന്. 

അറുത്തു പാര്ത്മന് പരമാഗ്ലജാഘ_ 

വര്മ്മങ്ങഠം മര്മ്മങ്ടഠം കരങ്ങഠം മേലാഠം 
ധ്വജം കൊടിക്കൂറയിതൊക്ക വജ്ക-- 
കേററദ്രിശൃംഗപ്പടി വീണി തപ്പേഠഠം. 

കിരീടി സുൂര്യാഭശരങ്ങളെയ്കാ_ 
ക്കൂട്ടം തകര്ത്തദഗ'ഗുരുപുത്രനേയ്യം 
മൂടീ പെരുംകാറുകളേററ കാററു 
വന്നേന്തിടും സുരൃനെയെന്നമട്ടില്. 

പാര്ത്ഥന്െറയ മ്പമ്പ ചൊരിഞ്ഞു മാററി 

ദ്രോണാത്മജന് പാര്ത്ഥമുകന്ദരേയയം 

അടച്ചു ചന്ദ്രാര്ക്കരെ വാനില് വര്ഷ. 
ക്കാലത്തെഴും കാറുകണക്കെയാര്ത്തു . 

1 ഇഷറുധിംം അമ്പുറ. 2 വാങ്ങാതെ. പിന്വാങ്ങാതെ, 

10 

11 

12 

18 

34 

15 
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എയത്തേററ പഠര്.ത്ഥന് വിശിഖങ്ങളാലെ-. 

യായാളൊടും നിന് ഭടരോടുമേറററം 

അബ്പെയ്കിരുട്ടാക്കിയടന് മുടിച്ചു 

സുപുംഖബാണാവലി കൊണ്ടതെല്ലാം. 16 

എടുപ്പതും ഫല്ഗുനനങ്ങു ബാണം 

തൊടുപ്പതെയുന്നതുമില്ല കാണ്മാന് 

ബാണങ്ങഠം കോര്ത്തങ്ങനെ ചത്തു കാണായ് 

ഗജാശ്വപാദാതരഥങ്ങം മുററും. 117 

പെട്ടന്നു നാരാചമെടുത്തു പത്താ-- 

ദ്രോണാത്മജന് വിട്ടിതതൊന്നു പോലെ 

അഞ്ചെണ്ണുമങ്ങര്ജ്ജൂനനില് പതിച്ചി-- 

തഞ്ചെണ്ണമങ്ങചൃതനില്ത്തറചു. 38 

അതേറെറാരാസ്സറര്പ്വമനുഷ്യമുഖ്യര് 

നിണം ചൊരിഞ്ഞോര് ധനദ്േന്ദ്രതുല്യര് 

ഹതന്മാരായ് വിദ്യ തികഞ്ഞെഴുന്നോ-- 

രാദ്രണിയാലെന്നു ജനങ്ങളോര്ത്തു. 19 

പറഞ്ഞു കൃഷ്ണന് കപികേതുവോടു 

**പിഴപ്പതെന്തീബ്ഭടനേ വധിക്കൂ. 

ദോഷം ചെയും വിട്ടയച്ചാലിവന് കൈ. 

യൊഴിച്ചോരാക്കഷ്യരോഗം ക൬്നക്കെ. "" 20 

ആട്ടേയെന്നായ' കൃഷ്ണനോടപ്രമാദി 

കിണഞ്ഞെയ്യാ ദ്രരണി തന് മെയ മുറിച്ചു 

പ്രശസ്പുമായ” ചന്ദനം തേച്ച കൈകഠം 

മാറും ശിരസ്സ്റം തുടയും മററുമേററം. റി 

ഗാണ്ഡീവമെയ്യം വിശിഖങ്ങഠം തൂകി-- 

ക്കോപിച്ചവന് ദ്രോണജനെപ്പിളര്ന്നൂ 
എയ് രൂ കടിഞ്ഞാണു മുറിച്ചു വിട 

ഹയങ്ങളെപ്പാഞ്ഞിതവററ ഭൂരം. കമ 

കാറെറാക്കുമശ്വങ്ങഠം പരം ഹരിച്ചാ- 

ദ്രോണാത്മജന് പാര്ത്ഥശരാര്ത്തനേററം 

തിരിച്ചു വീണ്ടം ജയ നോടെതിര്പ്പംന് 

നി നച്പതി ലപ്പുറമോരര്ത്തു ധീമാന്. ൫ 

ജയം വൃഷ്ണി ശ്രേഷ്ഠനും ജിഷ” ണുവിന്നും 
സ്വയം കണ്ടിട്ടാംഗിരസപ്രധാനനന* 
ക്ഷീ ണോത്സാഹന് ക്ഷീണബാണാസ്രുയോഗന് 
വെക്കും കേറീ കര്ണ്ണുസൈസന്യാന്തരത്തില്. കുക 

₹ ആംഗിരസപ്രധാനന് ംംം അശ്വത്ഥമോവു്. 
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അശ്വങ്ങളെ ദ്രരണി പിടിച്ച ശ്വസിച്ചിട്ട മാരഷ! 

രഥാശ്വനരര് തിങ്ങുന്ന കരണ്ണപ്പുടയി ലേറി നാന്. ൧൭ 

മ. നസ്രനഷധക്രിയകളാല് ദേഹാല് വ്യാധിയെയാംവിധം 
എതാര്ര്ക്കും ദ്രണിയെപ്പോരിരുനി ന്നശ്വങ്ങഠം ഹരിക്കവേ!, 

സംശഘൃകന്മാര്ക്കു നേരേ ചെന്നേററു കൃഷ്ണുഫല്ഗുനര് 

കാററത്താടും കൊടി പെടും ഘനദ്ധ്നിരഥത്തിനാല്. 2? 

18. ദണ്ഡധാരവധം 

മഗധദേശീയനായ ദണ്ഡധാരന് എന്ന ക്ഷത്രിയരാജാവി നേയും തല്സ 

ഹോദരനായ ണ്ഡേനേയും അര്ജ്ജുനന് വധിക്കുന്നു. അവരുടെ സേന പീന് 
തിരിഞ്ഞോടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വടക്കു പാണ്ഡുപ്പടയി ല്പ്പൊങ്ങിക്കേഠംക്കായി താരവം 

തേരാനയാഠം വാജിനിര ദണ്ഡ ധാരന് മുടിക്കവേ. 1 

തേര്തിരിച്ചര്ജ' ജനൊടങ്ങരുളിച്ചെയ്ത കേശവന് 

ഗരുഡാനി ലവേഗാശ്വങ്ങളെയോടിച്ചുകെഠണ്ടുതാന്. 8 
"*മഥിക്കുമാനയി ല്ക്കേറി യെതി രേറേറല്പു മാഗധ൯ 
ശിക്ഷാബലങ്ങളാല് പ്രാഗ് ജ്യോതിഷന്നുമ കിടയായവന്, 3 

ഇവനെക്കൊന്നതില്ലിന്നെക്കൊല്പാം സംശപ്യകപ്പട. '” 
ദണ്ഡധാരാന്തികം ചേര്ത്തു ചൊല് തീരുമ്പോതു പാര്ത്ഥനെ. 

ആ മാഗധേന്ദ്രന്? പര൨.ങശഗ്രഹേ* 
ഗ്രഹേഷധ്സഹൃന് വികചന്$€ ഗ്രഹോപമന് 
സപത്തസൈന്യത്തെ വധിച്ചു ദാരുണന് 
ധരിത്രിയെല്പാം വികചഗ്രഹപ്പടി? . ൭ 

കോപ്പിട്ട ദൈതേൃയന്ദ്രഗജത്തി നൊത്തതായ” 
മഹാഭ്രനാദം രിപുമദനം ഗജം 
അമര്ന്നു ഹസ്തൃശ്വരഥാഘമായവന് 
ശരങ്ങളാല് കൊന്നുവിടുന്നു മന്നവ! 6 

സുതാശ്വമര്ത്ത്യാഡ്ഥൃരഥങ്ങളില് പരം 
കാല്വെച്ചു കേറീട്ട മുടിച്ചിരാഗ്ഗജം 

മദ്ദിച്ചു കൈകാലുകളാല് ഗജഘം 

താന് കാലചക്രപ്പടി കൊന്നിതപ്പെഴേ. റ് 

1 ഹരിക്കുക അകലത്തേക്കു വലിച്ചുകൊണ്ടു പോവുക. 2 പ്രാഗ് ജ്യോ 
തിഷന് നരകാസുരന്. 3 മാഗധേന്ദ്രന് -- മഗധരാജാവു്. 4 അങ്കൃശഗ്രഹേടം 

തോട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവന്. 5 ഗ്രഹേഷു --നവഗ്രഹങ്ങളില്. 6 വികചന് 
ചകേതു. 7 വ൨കചഗ്രഹപ്പടി - ധൂകേത്തുവിനെപ്പോട ല. 

42 
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ഇരുമ്പണിച്ചട്ടയെഴുന്ന മര്ത്ത്യരേ 

വി ഴിച്ചു കാലാഠം തുരഗങ്ങളേയുമേ 

ഉടച്ചിരൂക്കേറിന മത്തഹസ്സിയാല് 
കടടസ്വനം വന്പെഴുമോട പോലവേ. 8 
ധനഞ്ജയന് ജ്യാതലനേമിഘോഷവും 
മുദംഗഭേരീ ബഹുശംഖഘോഷവും 
കലര്ന്ന തേരാന തുരംഗരാജിയില്-- 

ത്തേര്വിട്ട ചെന്നേററു ഗജേന്ദ്രനോടവന്. 9 
ശരങ്ങളീരാറുടനങ്ങു പാര്ത്ഥനില് 
തറച്ചിതേവം പതിനാറു കൃഷ്ണനില്. 

ആദ്ദണ്ഡധാരന് തുരഗങ്ങഠം തോറുമേ 
മുമ്മൂന്നയച്ചാര്ത്തു ചിരിച്ചു വീണ്ടുമേ. 10 

അവന്െറ ഞാണൊത്തൊരു വില്ലു ഫല്ഗുനന് 
ഭല്പങ്ങളാലെയ്മ മുറിച്ചു കേതുവും 
യന്താക്കളെ ക്കൊന്നിതു പാദപാലരെ_. 
ക്കോപിച്ചു വല്ധാതെ ഗിരിവ്രജേശ്വരന്. 11 

കാറൊത്തു കാററിന്െറ ജലം കലര്ന്നതായ൦ 
കന്നം ചുരത്തും കരിയാലെ പാര്ത്ഥനെ 
ഇളക്കുവാ൯ മാധവപാണ്ഡുപുത്രരെ-- 
പ്പരം ഹനിച്പാനഥ തോമരങ്ങളാല്. 12 

അവന്െറ തൃമ്പിക്കരമൊത്ത കൈകളം 
പൂര്ണ്ണ്ണേന്ദുവ്ക്തം കലരും ശിരസ്സമേ 

ക്ഷുരങ്ങഠം മൂന്നെയ്ത മുറിച്ചു പഠണ്ഡവന് 
തറച്ചുതേ ബാണശതങ്ങളാനയില്. 13 

പൊന്ചട്ട കീറീടിന പൊന്നണിഞ്ഞ 
പാര്ത്ഥന്െറ ബാണങ്ങഠം തറഭച്ചാരാഗ്ലഗജം 
ശോഭിച്ചു രാവില് കടുകാട്ടതീയിനാല് 

ജ്വലിച്ച വൃക്ഷഷധി ശൈലരഭംഗിയില്,. 14 

നൊന്തിട്ട കാര്പോലലറീട്ടലഞ്ഞുഴ-- 

ന്നോടിക്കുറല്ലൊൊന്നിടറുംപടിക്കുതാന് 
വീണ നിയന്താവൊടുമൊത്തുടഞ്ഞിഭം 

വജ്ൂത്തിനാല് കീറിയൊരദ്രി പോലവേ. 16 
പൊന്മാല കെട്ടിച്ചു ഹിമാവദാതമായ 
ഹിമാദ്രിശൂ ഗത്തിനൊടൊത്തൊരാനയാല് 
ട്രാതാവി നെക്കൊന്നളവെത്തി ദണ്ഡനാ-- 
ക്കൃഷ്ണാര്ജ ജുനന്മാരെ വധിച്ചുകൊള്ളവാന്. 36 

 ഹിമാവദാതം.... മഞ്ഞുപേരലെ വെളുത്ത. 



674 

1 ശുഭാംഗദങ്ങഠം- നല്ല വളക ളോടുകൂടീയവ. 

ന്െറ തല. 3 ഇനന്ചഷസുരൃന്. 
ദ്രിശൃംഗം --. ഹി മാലയത്തിന്റെറ കൊട്ടമുടി. 
പോലല്ല, 

കര്ണ്ണവധപര്വ്വം 

അവന് ദിനേശാംശുവിനൊത്ത തോമരം 
കൃഷ്ണങ്കല് മൂന്നാ വിജയങ്കലഞ്ചറുമേ 
തറച്ചു താനാര്ത്തിതവന്െറ കൈകള-- 
ങ്ങാര്ക്കുമ്പൊളാഞ്ഞെയ്ക്ച മുറിച്ചു ഫല്ഗുനന്. 

ക്ഷുരങ്ങളേററററു ശുഭാംഗദങ്ങളായ”! 
സതോമരം ചന്ദനമാര്ന്ന കൈയയുകഠം 
ആനപ്പുറം വിട്ടു പതിച്ചു മിന്നിതേ 
ഗിരീന്ദ്രശൂംഗാല് ഭൂജഗങ്ങഠം പോലവേ. 

ആനപ്പുറം വിട്ട കിരീടിയര്ദ്ധവ. 

ചന്ദ്രത്തിനാല്ക്കൊയ്യൊരു ദണ്ഡശീര്ഷഃവും 
നിണത്തില് മുങ്ങീട്ട പതിച്ചു മിന്നിയ- 

ങ്ങസ്താദ്രി വിട്ടം മറിയന്നിനന് പടി. 

വെളത്ത കാറൊത്തെ മഹാഗജത്തിനെ-- 
ദിനേശരശ'മിര്ക്കെതിരാം ശരങ്ങളാല് 
പാര്ത്ഥന് പിളര്ന്നാനതു വഭ്ൂമേററിടും 

ഹിമാദ്രി ശൃൂംഗ്പ്പടിയാര്ത്തു വീണുതേ. 

അതേ വിധം മററു ഗജങ്ങഠം വേറെയും 

ജയിക്കുവാന് ചെന്നെതി രിട്ട ഫല്ഗുനന് 
ആ രണ്ടു കുംഭീന്ദ്രര്കണക്കെയാക്കിനാന് 
പാഞ്ഞോടിയാശ്ുത്രുവിനുള്ള വന്പട. 

ഗജങ്ങഠം തേര് വാജി കഠം മര്ത്ത്ൃയര്കൂട്ടമേ 
പരസ്പരം കൊന്നു പതിച്ചിതാഹവേ 
പരസപരം പാഞ്ഞിടറീട്ടലച്ചുമേ 
പതിചുപോയീ പലതും പുലമ്പിയോര്. 

പരം സ്വസൈന്യം വിജയന്െറ ചുററുമായ” 

സുരേന്ദ്രനോടാസ്ത്രരര് പോലെ ചൊല്പിനാര്: 
** ജനങ്ങഠം മൃത്യൃപ്പടി€ ഞങ്ങടം പേടിയാ-- 
ണ്ടാശുത്രവെക്കൊന്നിതു ഭാഗ്യമേ ഭവാന്. 

ബലിഷ്ടരാം വൈരികഠം പീഡയേററുഴ_ 

ന്നീയാഴയംകളേ നീയിഹ കാത്തിടായ്കിലോ 
ഈക്കൂട്ടരെക്കൊന്നുമുടിക്കെ നാം വിധം 
രസിക്കുമേ വൈരികഠം വൈരിസുദന।! "" 

ഇമ്മട്ടു വീണ്ടം സ്വജനങ്ങഠം ചൊല്പിടും 

ചൊല് കേട്ടൊരുത്സാഹമിയന്നു ഫല്ഗുനന് 

ഉ? 

18 

19 

20) 

| 

[7 

23 

൫൪ 

4 ദണ്ഡശീര്ഷം ദണ്ഡ 
4 ദിനേശരശ'മി ടട സുര്ൃയരശ്മി. 5ഹിമാ 

6 മൂതൃപ്പടി ൦ മൃതൃവിനെ എന്ന 
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കൊണ്ടാടി വേണ്ടുംപടിയാജ്ജനങ്ങളെ-- 
സ്സംശപ്ലീകദ്ധവംസി തിരിച്ചു പിന്നെയും. 5 

19. സങ്കുലയുദ്ധം 

അര്ജ്ജുനന് സംശഘക സൈന്യത്തെ ഒട്ടുമുക്കാലും സംഹരിക്കുന്നു. പോര് 
ക്കളം നടന്നു കണിച്ചു കൃഷ്ണന് അര്ജ്ജൂനണ്െറ പരാക്രമത്തെ പ്രശംസിക്കുന്നു. 

പഠണ്ഡ്യരാ ജാവം കൌരവസേനയ്ുമായുള്ള യുദ്ധാരംഭം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തിരിച്ചെത്തി ക്കൊന്നി തേറെസ്സുംശപഎകരെയര്ജ്ജുനന് 
വക്രാതി വക്രഗതിയാല് മംഗളഗ്രഹ!മാതിരി. 1 

പാര്ത്ഥന്െറയമ്പേററു ഭൂപ, നരാശ്വ രഥ ഹസ്ത്റികഠം 
ഉലത്ഞുഴന്നുപോയ് കെട്ട വീണു ചത്തിതു ഭാരത! 4 

അശ്വങ്ങളശ്വസ്ഥര് സൂതര് കൊടി വില്ലമ്പുമങ്ങനെ 

കൈത്തലം കൈക്കൊണ്ട ശസ്ര്രം കൈയെന്നല്ല ശിരസ്സകഠം 3 

വത്സദന്തം ക്ഷുരം ഭല്പധര്ദ്ധചന്ദ്രമിവററിനാല് 
പോരില് നേരിട്ടരി കളെക്കണ്ടില്ചാനങ്ങ പാണ്ഡവന്. ട് 
പൈമൂലം കാളയോടേററു പൊരും കാളകഠം പോലവേ 
പാര്ത്ഥനോടേററു ശുരന്മാര് നൂറുമായിരമവും, ശരി. ൭ 

അവര്ക്കുവനുമായ് പോരു നടൂ രോമഫര്ഷണം 
മത്രെലോകൃവിജയത്തിക്കല് ദൈ മൃര്ക്കിന്ദ്രനൊടാംപടി. 6 
കടിക്കും പാമ്പിനൊക്കും മൂന്ന മ്പെയ്തരനവനെത്തദാ 
ഉഗ്രായുധാത്മജന്2, കൊയ്കതിതവന്െറ തല പാരത്ഥനും, 7 

ചുററും ചൊടില്ലവര് പല ശസ്ര്രും വര്ഷിച്ചു പാര്ത്ഥനില് 
പനി മാമലയില്ക്കാറേറററണിക്കധരകഠം കന്നക്കിനെ. 8 
ശത്രുശമ്രങ്ങഠം ശ്രസ്ര്രങ്ങഠം കൊണ്ടെല്ലാം പോക്കിയര്ജ്ജകുനന് 
വലിച്ചു വിട്ടന്പുകളാല് ഒകാന൬ൂ പല രിപുക്കളെ. 9 

ത്രി വേണുക്കൂട്ടറുത്തശ്വപി ന്സൂതരെ വധിച്ചുമേ 
വില്ലും തൂണദീരവും പോക്കാച്ചക്രത്തേര് കൊടി വീഴ്ത്തിയും 10 
രശ”മിയോറ।ക്താക്ഷങ്ങളറുത്തനുകര്ഷം വകങ്ങളം 

കോപ്പൊക്കപ്പോക്കിയവ്പെയ്ക മുടിച്ചു, തേര്കളര്ജ'ജുനന്. 14 

വിലയേറുമൊരാത്തേര്കഠം ചിന്നിശ്ശലോഭിച്ചിതേറെയും 

ധനിഗേഹങ്ങഠം തീക്കാററു നീര് കളാല് കെട്ടവണ്ണമേ. 12 

വഭ്കൂക്രൂരശരംകൊഴണ്ട ചട്ട കീറിയ ദന്തികഴം 
ഉടിത്തീയേററദ്ര ശുംഗഗേഹ. പോലെ പതിച്ചുപോയ്. 14 

1 മംഗളഗ്രഹം -- ചൊവ്വ. 2 ഉഗ്രായയധാത്മജന്  സംശഘ്ലകന്മാരില്ലൊരാ 
ഉറയ ഉഗ്രായയധ ന്െറ മകന്. 
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വീ൬ആഈ കാലാളൊത്തു പാര്ത്ഥശരമേറേററെ വാജികഠം 
നാവും കുടല്കളം ചാടിച്ചോരയാടി ബ്ഭയങ്കരം. 14 
പാര്ത്ഥനാചാരങ്ങഠം മെയ്യില്ക്കോര്ത്ത മര്ത്തൃഹയദ്വിപര് 
ഉഴന്നിതിടറീ വീണിതാര്ത്തു ചത്തിതു മാരിഷ! 15 

വഭ്കാശനി വിഷക്രൃരം തേച്ച നാനാശരങ്ങളാല് 
ഇന്ദ്രന് ദാനവരെപ്പോലെ കൊലച്െചെയ് രൂ ധനഞ്ജയന്. 16 

അനര്ഗ്ഘവര്മ്മാഭരണര് നാനാകാരര് വരായയധര് 

തേരും കൊടിയ്യമായ് വീരര് പാര്ത്ഥന് കൊന്നു കിടക്കയായ" 

വെല്ലപ്പെട്ടാപ്പുണ്യവാന്മാര് ശ്രുതാഭിജനശാലികഠം! 
മെയ” കൊണ്ടു മന്നും വന്കര്മ്മംകൊണ്ടു വിണ്ണുമണഞ്ഞുതേ. 18 

തേരാളിയാമര്ജ്ജൂുനനോടുടനേററിതു നിന് ഭടര് 
നഠനാനാട്ടിന്െറ നാഥന്മാര് കൂട്ടത്തോടേ ചൊടിച്ചഹോ! 19 
തേരാനയശ്വങ്ങളമായ് കൊരവാഠ൯ കാലാളമൊത്തവര് 
ഉടന പലതരം ശസ്ത്രം തൂകിപ്പാഞ്ഞു കരേറിനാര്. 90 

യോധമേഘങ്ങഠം തുകീടടമാ മഹായുധമാരിയെ 

കൂരമ്പു വിട്ടുടന് പോക്കി ക്കൊണ്ടാനര്ജ്ജുനമാരുതന്. 21 
തേരാനയാളശ്വമി ശ്രശസ്്രഘം പാരമപ്പവം 
ശ്ര്ര്രാസ്ര്രസേതുവാരുക്കേറുമ്മാറു കാണായി പാര്ത്ഥനെ. 32 

കണ്ണന് പറഞ്ഞു, "ഹേ പാര്ത്ഥ, കളിയെന്തനഘാശയ! 
സംശപ്ലികരെ മദ്ദിച്ചു വെമ്പൂ കര്ണ്ണുവധത്തിനായ'." " 23 

ജിഷണ്ട കൃഷ്ണനൊടേറേറാതിശ്ശിഷ്ടസംശപ്എകപ്പട 
ശ്രസ്ൂത്താല്ച്ചി തറി ക്കൊന്നിതിന്ദ്രന് ദൈത്യരെയാംവിധം. 24 

എടുപ്പോതും തൊടുപ്പോതും കാണ്മീലാരും കിരീടിയെ 
ശരങ്ങളെ വിടുമ്പോതുമുടന് സുക്ഷിച്ചുനോക്കിലും. 25 

ആശ്ചര്യമെന്നു ഗോവിന്ദന് വി ചാരിച്ചിതു ഭാരത! 
ഹംസങ്ങഠം പൊയ് കയെപ്പോലെയാ ഹംസാഭങ്ങംം വന്പട. 
ജനക്ഷയം നടക്കുമ്പോഠം പരം സമരഭൂമിയെ 

നോക്കിക്കണ്ടിട്ട ഗോവിന്ദന് സവ്യസാചിയൊടോതിനാന്. 

കഷ്ണുന് പറഞ്ഞു 

ഇതാ പാര്ത്ഥ, മഹാരദദ്രം നടപ്പ ഭാരതക്ഷയം 
പൊരുതും മന്നില് മന്നോര്ക്കു ദര്യേധനനിമിത്തമേ. 28 

വില്പര്ക്കെഴും പൊന്നണിഞ്ഞ വില്കഠം കാണുക ഭാരത! 
മഹാന്മാര് ചി ന്നിയവകഠം കലാപേഷുധിജാലവും2. കു 

പൊന്൯ന്കടക്കെട്ടുമായിട്ട മൊട്ടുഴവ ഞ്ഞ ശരങ്ങളും 
ഉറയൂയരിയ പാമ്പൊക്കും സ്പിഗ്ദ്ധനാരാചജാലവും, 30 

3 ശ്രുതാഭിജനശാലികഠം.ം പേരുകേട്ട വംശങ്ങളില് ജനിച്ചവര്, 3 കലാ 
പേഷ്ൃധിജാലം -- ആഭരണങ്ങളും അമ്പറകളം. 
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വിചിത്രമായ പ്പൊന്നണിഞ്ഞ ചിതറും തോമരാഘവും 

പൊന്നണിച്ചടയം ചിന്നിക്കിടക്കുന്നിതു ഭാരത! 31 

പൊന്കെട്ടെഴു. കത്തികളം പൊന്നണിഞ്ഞുള്ള വേല്കളം 

പൊന്നിന്തകിട വെച്ചുള്ള വന്പിയന്ന ഗദഘറവും, 82 

സുവരണ്ണര്ഷ്യികളം പൊന്നിന്കെട്ടെഴും പട്ടസങ്ങളം 
പൊന്നണിത്തണ്ടുമായ* ചിന്നിക്കിടക്കും വെണ്ടെഴുക്കളം, 33 

പരിഘം ഭിണ്ഡിപാലങ്ങഠം മുസൃണ്ഠി കുണപങ്ങളും 

ഇരുമ്പുകുന്തവും വീണു കനത്ത മുസലങ്ങളം, 34 

നാനാവിധങ്ങഠം ശസ്ങ്ങഠം കൈക്കൊണ്ടും ജയകാംക്ഷികഠം 

ജീവിക്കും പോലെ കാണന് ചത്തുവീണ തരസ്വികഠം. 38 

ചതത്ഞും ഗദയാല് ദേഹം മുസലാല് തല പൊട്ടിയും 

കാണ്ക തേരാനയശ്വങ്ങളുടചും പല യോധരെ. 96 

ആളശ്വമാനകളടെയമ്പ വേലൃഷ്ടി തോമരം 

വാഠം പട്ടസം പ്രാസ ഗുഡ നഖരങ്ങളി വററിനാല് 97 

പലമട്ടററ മെയ്യോടും പാരം ചോരയണിഞ്ഞുമേ 
ശത്രുഘ ന, ചത്തു പീണോരാല് നിറയപ്പെട്ട പോര്ക്കളം. 38 

സുലക്ഷണം സാംഗദഞങ്ങഠം ചന്ദനം തേച്ച കൈയയുകഠം 
തലത്രകേയയരാഡ്യങ്ങഠം മന്നിങ്കല്ച്ചിന്നി ഭാരത! 39 

അണിഞ്ഞഹോ! വിരലുറയിട്ട ഹസ്പങ്ങളങ്ങനെ 

ശക്തര്ക്കെഴും തുടകളമററു തുമ്പിക്കരപ്പടി 40 

ചൂഡാമണീ കുണ്ഡലങ്ങഠം ചാര്ത്തും തലകളങ്ങനേ 

പൊന്മണില്ലാര്ത്തെഴും തേര്കഠം പലമട്ടിലുടഞ്ഞവ പ) 

കാണ്ക ചോരയിലാണ്ടീടടം പല വാജികളേയുമേ 

അനുകര്ഷമുപാസംഗം കൊടി നാനാദ്ധ്വജങ്ങളും ) 

യോധരക്കെഴും മഹാശം,ഖം വെണ്പ്രകീര്ണ്ണുക!ജാലവും 
നാവു തള്ളിത്തടിച്ചുള്ള കുന്നൊത്താനകളേയുമേ ക്ട 

ചത്താനക്കാരെയും ചിത്രവൈജയന്തികളേയമേ 

നല്ലമ്പിളികഠം ചേര്ത്താനപ്പരിസ്നോമ?ങ്ങളങ്ങനേ 44. 

കീറിച്ചിന്നും ചിത്രവര്ണ്ണമേല്വിരിപ്പുകളേയുമേ 
ഉടഞ്ഞോരോ മണികളമാന വീണു തകര്ത്തവ ട്ട 

വൈഡൂര്യക്കല് പതിച്ചുഴി ചിന്നും തോട്ടികളേയുമേ 

അശ്വങ്ങഠംതന് നുകച്പാര്ത്തും രത്നം വെച്ചുള്ള ചട്ടയും 46 

കുതിരക്കൊടിയില്ലെട്ടം കസവുള്ള പടങ്ങളും 

മണിചിത്രവിചിത്രങ്ങഠം പരം പൊന്നുപതിച്ചവ. ക് 

ക വെണ്പ്രകീര്ണ്ണകം - പെള്ളക്കുതിര. 2 പരിസ്തോമം -- രതതക്കുമ്പിളി 
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അശ്വങ്ങഠംതന് പരിസ്സോമം വീണ രാങ്കവരാജിയും! 
നരേന്ദ്രചൂഡാമണി കഠം ചിത്ൂരകാഞ്ചനമാലകഠംഃ കൂട 
ഛത്രങ്ങളും ചിന്നി വീണ ചാമരവ്യജനങ്ങളും3 
ചന്ദ്രനക്ഷത്രാഭയുള്ള കുണ്ഡലാഡ്യമുഖങ്ങളം 9 

മീശവെച്ചവ പൂര്ണ്ണ്ണേന്ദുപ്രായം ചിന്നിയ മന്നിടം 
കമു ദോല്പ്പലപത്മങ്ങഠം പൂത്തെഴും പൊയ് ക പോലവേ 90 
കുമുദോല്പ്പലതുല്യാസ്ൃയനി രയാല്ച്ചിന്നി മന്നിടം. 
താരാഗണവിചിത്രശ്രീ നിര്മ്മലേന്ദുസമാഭമായ് ൭1 
എഴും വാനൊത്തിതു ശരന്നക്ഷത്രരുചി കാണ്ക നീ. 
ഈക്കര്മ്മം പോരിലങ്ങന്റ്ു തക്കതാണേററമര്ജ്ജകൂന! 52 
അങ്ങി പ്പോഠംച്ചെയ്തതൊത്തീടും വാനില് ദേവാധിരാജനും, 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നു കൃഷ്ണന് ഫല്ഗുനന്ന പോര്ക്കളം കാട്ടിയങ്ങനെ 539 
പോകുമ്പൊഴേ കേട്ട ഘോഷം കുരുരാജന്െറ സേനയില്, 
ശ.ഖദുന്ദുഭിഘോഷം വന് ഭേരീപടഹനാദവും ടട 

തേരാനയശ്വദ്ധ്വനി യൃമുല്ക്കടം ശന്്രശബ്ദവും. 

ആസ്റ്സൈന്യത്തി ല്ച്ചെന്നു കൃഷ്ണന് വായയവേഗഹയങ്ങളാല് 55 
പാണ്ഡ്ൃപീഡിതമാകും നിന് സൈന്യം കണ്ടങ്ങു നിന്നുതേ. 
ഇഷ്വ(്ൂപ്രവരന് പോരിലവന് നാനാശരങ്ങളാല് 56 
പ്രാണന് തീര്ന്നോര്കളെക്കാലന് പോലെ കൊ രിപുക്കളെ. 
ആനയാളശ്വദേഹങ്ങഠം കൂര്ത്തുമൂര്ത്ത ശരങ്ങളാരല് 57 
പിളര്ന്നു വീഴ്ത്തി യോധേന്ദ്രന് വിദേഹാസുക്കളെപ്പരം. 
ശത്രുക്കഠം തൂകുന്ന പല ശസ്ത്രം പോക്കിശ്ശുരങ്ങളാല് 08 
പാണ്ഡ്യന് ശത്രുക്കളെ ക്കൊന്നൂ ശക്രന് ദൈതൃമരയാംവിധം. 

20. പാണ്ഡ്യവധം 

അശ്വത്ഥാമാവും പാണ്ഡ്യ രാജാവും തമ്മില് ഭയങ്കരമായ യൃഭ്ധം നടക്കുന്നു. 

പണ്ഡ്യേരാജാവു” അനവധി ശത്രുക്കളെ സംഹരിച്ചതിനുശേഷം, ആചാര്യ 
പൂത്രനാല് വധിക്കപ്പെടുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ട്രന് പറഞ്ഞു 

നീ മുന്പേ ചൊല്ലിയലകില് പേര്കേട്ടാ വീരമുഖ്ൃയനെ 

പോരിലായാഠം ചെയ്ത കര്മ്മം നീ പറഞ്ഞീല സഞ്ജയ! 3 
വിസ്മരിച്ചു പറഞ്ഞ .ലൂമാ പ്രവീരന്െറ വിക്രമം 
അഭ്യാസം പ്രഭവം വീര്യം പ്രമാണം ഗര്വ്വുമങ്ങനെ. മൂ 

3 രാങ്കവരാജി . കൃഷ്മൃഗത്തി ന്െറ തോലമുൂകഠം. 4 ചിത്രകാഞ്ചനമാല 
കഠം --. പലതരത്തിലുള്ള പൊന്മാലകഠം. 8 ചാമരവ്യജനങ്ങടഠം. വെഞ്ചാമര 
ങ്ങളും ആലവട്ടങ്ങളും . 



പാണ്ഡ്ൃവധം 67% 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഭീഷ”മദ്രോണ കൃപ ദ്രണി കര്ണ്ണാര്ജ്ജൂന ജനാദ്ടനര് 
വില്ലില് സമ്പൂര്ണ്ണവിദ്യന്മാര് വീരരെന്നല്പി നിന്മതം? 3 
വീര്യംകൊണ്ടാ രഥികളി ലൊക്കയാക്ഷേപമാര്ന്നവന് 
തനിക്കു മറെറാരരചന് കിടയായ കണ്ടിടാത്തവന്, 4 
കര്ണ്ണൂഭീഷ“മസമാനത്വം തനിക്കേതും പൊറാത്തവന് 
കൃഷ്ണാര്ജ്ജൂനനൃയനതയയം തന്നില്ത്താന് നി നയാത്തവന്ം ം 
ആപ്പുംണ്ഡ്യന് മന്നവശ്രേഷ്യന് സര്വ്വശസ്ത്രധരോത്തമന് 
അവമാനിച്ചന്തകനുട്ടെരിച്ചു കര്ണ്ണവന്പട. € 
ഉയര്ന്നേന്തും തേര് കുതിര കാലാളകഠം കലര്ന്നഹോ! 

ചുററീ കലാലചക്രം'പോലാപ്പാണ്ഡ്യന് കൊന്നിടും പട. 7 

തേര് സൂത കേതുക്കഠം പോയുമാനയായുധമററുമേ 
ആഞ്ഞെയ്മമ്പുകളാല് പാണ്ഡ്യന് കാററു കാര്പോലകററിനാന്. 
കൊന്നു ശസ്ധ്ൂദ്ധവജം പോക്കിപ്പാപ്പാനൊത്ത ഗജങ്ങളെ 
കാല്ക്കാവലോടും വജും കൊണ്ടാിന്ദ്രന് കുന്നുകഠം പോലവേ. 9 

വേല് കത്തി തൂണീരമേനത്തുമശ്വാശ്വപ്പടയാഠംകളെ? 
പുളിന്ദ ബാല്ഹീകഖസ തംഗണാന്ധ്ഥ നിഷാദരെ 10 
ശൂരയുദ്ധക്രൂരഭോജദാക്ഷിണാത്ൃര്കളേയുമേ 

ശര്രൂച്ചട്ടകളമ്പെയ്കു പേറക്കിക്കൊന്നീടിനാനവ൯. 31 

നാലംഗപ്പടയവ്പെയ്കു കൊല്ലം പാണ്ഡ്യനെയാഹവേ 
കൂസാത്തോനെക്കണ്ട കൂസാത്തവന് ദ്രാഞിയടുത്തുതേ. 32 

നിര്ഭയം തുള്ളമിവനെത്താന് വിളിച്ചതിഭംഗിയില് 
പറഞ്ഞു യോധപ്രവരന് വിളി ചുംകൊണ്ട സസ്ത്ിതം: 19 

* “രാജാവേ, പത്മപത്രാക്ഷ, വിശിഷ്ടാഭിജനശ്രുത! 

മെയ് വജും പോലെയുള്ളോനെ, പ്രസിദ്ധബലപദരരുഷ! 34 
പിടിക്കു ചേര്ന്ന ഞാന്ണോടും നീണ്ട കൈകൊണ്ടു വില്ലിനെ 

നീ വലിച്ചുണ്ട ശോഭിപ്പു പെരുംകാര്പോലെയേററവും. 15 

ഈക്കേറും ശരവര്ഷത്തഠല് വര്ഷിക്കെശുത്രുവീരരില് 
അങ്ങയ്ക്കില്ലെതിരാളാരും പോരില് ഞാന് മാത്രമെന്നിയേ. 16 
പല തേരാളാനയശ്വങ്ങളെത്താനേ മുടിപ്പു നീ 
നിര്ഭയം മാന്കളെക്കാട്ടില് സിംഹമെന്ന കണക്കിനെ. 37 

കനത്ത രഥഘോഷത്താല് മന്നും വിണ്ണം മുഴക്കുവോര് 
വര്ഷാന്തേ ഫ്രാദിസസ്യ്യാദി ക്കാര്മട്ടായ” നില്പു നീ നയൃപ!3 
സര്പ്പോഗ്രതീക്ഷ"ണബാണങ്ങഠം തൂണി മേല്നിന്നെടുത്തു നീ 

1 കുലാലച്ക്രം -- കശവന്െറ ചക്രം. 2 അശ്വശ്വേപ്പുടയാഠംകഠം.ം കുതി 

രകളം കുതിരപ്പുടയാളികളം. 3 മഴകലത്തിന്െറ അവസാനത്തില് സസ്യ 

ങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചു മുഴങ്ങുന്ന മേഘത്തോടുപമിച്ചിരിക്കയാണു” രാജാവിനെ, 

ഈ വരിയില്. 



680 കര്ണ്ണുവധപരവ്വം 

രുദ്രനോടന്തകന്മട്ടു ഞാനൊരുത്തനൊടേല്ലെടോ.' " 19 

അതു കേട്ടാട്ടെയെ ദന്നററിട്ടെയ്കന്ന്ങെയത്തു കൊണ്ടവന് 
ദ്ൂരണിയെക്കര്ണ്ണി കൊണ്ടെയ്കു കൊ ണ്ടാനാ മലയദ്ധ്വജന്. 20 

അഗ്നിജ്ജ്വാലോഗ്രമായ” ക്രൂരം മര്മ്മം കീറും ശരങ്ങളാല് 
ചിരിച്ചെയ്യീടിനാന് ദ്രരണി പാണ്ഡ്യനെഗ'"ഗുരുസത്തരന് 21. 

പരം മര്മ്മം കീറുമന്യനാരാചവിശിഖങ്ങളാല് 
ദഭശമീദശ നല്കുമ്മാറെഃ*യ്ക്കിതാ ദ്രോണനന്ദനന്. കമ 

പാണ്ഡൃനൊന്പതു കൂരമ്പവെയ്തറുത്താനാശ്ശരങ്ങളെ 
നാലെയ്കയാന് വാജികളെയയുമവയോ ചത്തു വീണുപോയ്. 28 

ദ്ൂരണിബാണങ്ങളെപ്പി ന്നെക്കൂരമ്പെയ്തിട്ടവത്തവന് 
സുര്യാഭനുടെ വില്ലിന്െറ ഞാണും പാണ്ഡ്യനറുത്തുതേ. ! 

ഞാണ് പോയ വില്ലു ഞാണ് കെട്ടി ദ്രരണി ശത്രുവിനാശനന് 
ആഠക്കാരശ്വങ്ങളെ ത്തേരിലുടന് ചേര്ത്തതു പാര്ത്തുമേ 26 

പരം ശരസഹസ്രങ്ങളെയ്കുകൊണ്ടീടിനാന് ദ്വിജന് 
അന്വെയ്ക്ു മൂടിയാകാശം ദിക്കൊക്കയുമരേവിധം. 26 

മഹാത്മവവാം ദ്രണി തൂകുരാബ്ബാണങ്ങളെയൊക്കയും 
അനന്തമെന്നറിഞ്ഞുിട്ടും പാണ്ഡ്യന് പോക്കീ നരർഷഭ! [710 

കിണഞ്ഞാ ദ്രണി രതുകീടം ബാണമൊക്കയറുത്തരി 
ചക്രരക്ഷരെയും കൂരമ്പെയ്യറുത്തലറീടിനാ൯. 28 

വളഞ്ഞ വിലൂള്ളരിതന് കൈവേഗം പാര്ത്തു കണ്ടട൯ 
ദ്രയണദി പുഷാനുജന് മാരി പോലെ പെയ് തൂ ശരങ്ങളെ. 9 

എട്ടെട്ട കാള പൂട്ടീടം വണ്ടിയില് കൊള്ളമമ്പുകഠം 
പകലെട്ടാലൊരംശംകൊണ്ജടെയ്കിതാ ദ്ൂരണി മാരിഷ! 30 

അത്തകന്നന്തകന്മട്ടീ ക്രുദ്ധാന്തകസമാനനെ 

ആരരല്ലാം കണ്ടവോ ബോധംകെട്ട മട്ടായിതായവര്. 31 

മഴക്കാര് മാരി കൊണ്ടാഴി വൃക്ഷക്ഷോണിയിലാംവിധം 

ദ്രരണിയാസ്സറേനയില് ബാണവര്ഷം വര്ഷിച്ചതപ്പ്ൊഴേ. 342 

ദ്രരണിക്കാര് തൂകിടും ഭൂരിദു്സൃഹാശുഗവൃഷ്ടിയെ 
വായവ്യയാസ്റ്രംകൊണ്ടടക്കീട്ടലറീ പാണ്ഡ്യമാരുതന്. 3 

ആര്ക്കുന്നവന്നുള്ള കൊടിയകില്ചന്ദനചര്ച്ചിതം 
മലയം ദ്രണി കണ്ടിച്ചു കൊ നാലു ഹയത്തെയും. ൭൭ 

ഒരമ്പാല്സ്റ്റുതനെക്കൊന്നു പെരുംകാറൊലി കാര്മ്മുകം 

അര്ദ്ധചന്ദ്രം വിട്ടറത്തെഠം പോലെ തേരും നൂറുക്കിനാന്. 35 

അസ്ത്യമമ്സ്രം കൊണ്ടടക്കീട്ടറുത്തായുധമൊക്കയും 

ലാക്കാകിലും ദ്രണി കൊന്നീലരിയെപ്പോരിനാശയാല്, 6 



പാണ്ഡ്ൃയവധം 

ഇതിന്നി ടയിലാക്കര്ണ്ണ൯ പാഞ്ഞേററു ഗജസേനയില് 

പാണ്ഡ വര്ക്കുള്ളോരു പെരുംപടയോടിച്ചിതപ്പെൊഴേ. 
രഥന്ദ്രീത്തേര് ദപോക്കി വാജിഗജഘത്തോട ഭാരത! 
പെരുത്തു മൊട്ടഴി ഞ്ഞനുകൊണ്ടെയ രൂ യോധവീരമെ. 
അന്നേരം ദ്രണി വില്പാളി ശത്രുസംഹാരി പാണ്ഡ്ൃയനെ 
രഥീന്ദ്രനെത്തേര് കളഞ്ഞും കൊന്നീലാ യൃദ്ധകാംക്ഷയാല്. 

മേലാള പോയ്ക്കോപ്പുകളള്ള വ൯ന്ഗജം 

ശബ 'ദങ്ങഠം കേട്ടെത്തിയണഞ്ഞി തുക്കൊടും 

അങ്ങോട്ടു പോയ ദരി ശരാര്ത്തനായ് ദൂതം 
പ്രതിദവിീപാരാവമെടുത്തു' വെക്കമേ. 

അടുത്തെഴും പര്വ്വതതുല്ൃയമാകുമാ-- 

ഗ്ുജത്തിലാ വാരണയുദ്ധാകോവിദന് 

കരേറി നിന്നാന് മലയടദ്ധ്വജന് ദ്ൂതം 
ഗിരീന്ദ്രശൂംഗത്തലറും ഹരിപ്പടി. 

ദിനേശരശ മി പ്രഭമായ തോമരം? 
ബലാസ്റ്രസരഗ്ലോത്തമയത്നമന്യമാ൯* 
ഗജേന്ദ്രനെപ്പാരമമര്ത്തുമാര്ത്തുമ൦- 

ഗ്ലീരീശ്വരന് ദ്രരണിയെ നോക്കി വിട്ടതേ. 

വഭ്ൂം സുവര്ണ്ണം മത്നിയും പതിച്ചു ന--- 

ന്മുത്തംശുകം മാലയയമാര്ന്നതങ്ങനേ 

നീ ചത്തു ചത്തെന്നു രസത്തൊടാര്ത്തവ൯ 
പിളര്ന്നിതാ ദ്രോണസുതന്െറ ചട്ടയെ. 
അര്ക്കേന്ദുഘോരഗ്രഹവഹ്നികാന്തിയാ.. 
മതേററമേററിട്ടു തകര്ന്നു വീണുപോയ 
മഹേന്ദ്രവഭ്കാഹതിയേററിരമ്പിടും 

ഗിരീന്ദ്രശൂംഗം ക്ഷിതിയിങ്കലാംവിധം. 

പരം ജ്വലിച്ചു പെരുകുന്ന മനയവാല്-- 
ച്ചവിട്ടുകൊണ്ടിടിന പ: മ്പപോലവന് 

എടുത്തു താനത്തകദണ്ഡിനൊത്തരി-- 
പ്രമാഥിയാകും പതിനാലു സായകം. 

കൊമ്പന്്ററ കാല് നാല് കരമൊന്നുമഞ്ചിനാല്, 

നൃപന് കൈ രണ്ട ശിരസ്സ്റ മൂന്നിനാല്, 

പാണ്ഡ്ൃന്്െറ കൂട്ടാറ മഹാരഥീന്ദ്രരെ.. 

പ്പരം ഹനിച്ചാനതുനേരമാറിനാല്. 

601 

309 

ി 

40 

1 

42 

43 

൫4. 

പി] 

46 

1 പ്രതി ദ്വ1പാരാവമെടുക്ക - എതിരായ ആനയെപ്പേംലെ ഗര്ജ'ജിക്ക 

2 വാരണയുദ്ധം --ഗജയുദ്ധം. 3 തോരരം... പീലിക്കുന്തം. 4 ബലാസ്ത്രസര് ഗ്ലോ 

ത്തമയതമന്യമാന് ട ശക്തിയക്തമായ അസ്ത്രപ്രയോഗത്തിലുള്ള പിഴയ്ക്കാത്ത 
പ്രയത്നത്തോടും കോപത്തോടുംകൂടിയവന്, 
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ഉരുണ്ടു നീണ്ടും വരചന്ദനാക്തമായ'._ 

സ്പവര്ണ്ണമക്താമണി വജ്കൂഭൂഷിതം 

നൃപനെറ കൈ രണ്ടുമുടനു നിലത്തു വീ-- 

ഞഅരണ്ടു താരക്ഷ്യാഹതനാഗഭംഗിയില്?. 47 
ചൊടിത്തുടുപ്പന് മിഴി നീണ്ട മൂക്കുയ-- 
ര്ന്നിടുന്ന പൂരണ്ണണേന്ദുസമാനമാം മുഖം 
സകണ്ഡലം ഭൂമിയില് വീണു മിന്നിതേ 
വിശാഖരണ്ട!ന് നടുവിന്ദു പോലവേ. 8 

അഞ്ചമ്പകൊണ്ടാഗ്ലജമഠറു കണ്ടമായ" 

മൂന്നമ്പുകൊണ്ടങ്ങനെയാ നരേന്ദ്രനും 

ദശാംശനായീ പൊരുതും സമര്ത്ഥനാല് 

ദശാഗ്ര്യദേവാംശഹവി സ്സ പോലവേ. ക 
മനുഷ്ൃഹസ്തൃശ്വഗണത്തെ നാലിലൊ-- 
ന്നരക്കര് തീററിക്കു കൊടുത്തു പാണ്ഡ്യനും 
പിതൃപ്രിയ൯തന് സ്വധയേറെറാരഗ്നി നീ-- 
രൊഴുക്കി നാലെന്നവിധം ശമിച്ചുപോയ'. ൭0 
കര്മ്മം കഴിച്ചോരു സമാപ്പവിദ്യനാ-- 
മാചാര്ൃയജന്മാവിനെ മന്നവേശ്വരന് 
സുഹൃജ്ജനം ചേര്ന്നഥ പൂജചെയ്കതുതേ 
ബലിക്ഷയേ വിഷ ണുവെയിന്ദ്രനാംവിധം. 51 

21. സങ്കുലയയദ്ധം 

കര്ഷ്ണ്ണുനും പഠണ്ഡവരും തമ്മില് നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധം. ഇരുഭാഗത്തും ധാരളേം 
വീരന്മാര് മരിക്കുന്നു. പോര്ക്കളം ശവങ്ങളെക്കൊണ്ടു നിറയുന്നു. 

ധ്ൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

പാണ്ഡ്യനെക്കൊന്നതില്ച്ചെയ്ത തെന്താണടരിലര്ജ'ജൂനന് 
മാററാരെ യങ്ങേകവിരന് കര്ണ്ണനോടിച്ചിടുമ്പൊഴേ? 1 
സമാഘവിദൃയന് ബലവാന് യോഗിയാ വീരപാണ്ഡവന് 
വിശ്വത്തില് മാന്യനാം ശംഭളവിന്െറ സമ്മതമാര്ന്നവന്. 2 
എനിക്കു പേടിയാശുത്രുഘാതിയാമര്ജ്ജുനങ്കലാം 
ആപ്പാാരത്ഥനവിടെച്ചെയ്യതെന്താണോതുക സഞ്ജയ! ദ 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പാണ്ഡ്യനെക്കൊന്നവാറോതീ പാര്ത്ഥനോട ഹിതം ഹരി: 

'“കാണ്മീല ഞാനരചനെപ്പോയ പാണ്ഡവരേയുമേ. പി 

1 താര്ക്ഷ്യാഹതനാഗഭംഗിയില് .ഗരുഡനാല് കൊല്ലപ്പെട്ട സര്പ്പങ്ങളെ 
പ്പോലെ. 5 ദശാഗ്ര്യദേവാംശഹവിസ്സു”.. പത്തു ദേവശ്രേഷ്ഠന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചു 

മാഗിക്ടൂഖെച്ച ഹധിസ്റ്റ്. 



സങ്കലയുദ്ധം 

വീണ്ടും പാര്ത്ഥര് തിരിച്ചേററു ഭഞ്ജിച്ചു വൈരിവന്പട 
ദ്രോണഭൂവിന് നിശ്ചയത്താല്ക്കൊന്ന സ്റൃഞ്ജയരേ വൃൃഷന്. 

തേരാനയശ്വരാജിക്കും ചെയ് തൂ കദനമേററവും.”” 
കിരീടി യോടായതെല്ലാമോതീ വീരന് മുരാന്തക൯ 

അതു കേട്ടും കണ്ടുമണ്ണുന്നുള്ളോരാഘോരമാം ഭയം: 
“കൃഷ്ണം ധവഗം വാജികളേ വിടുകെ” "ന്നായി പാണ്ഡവന്. 

ഉടന് ചെന്നു ഹൃഷീ കേശനെതിരാളററ തേരിനാല് 

അവിടെഘോരമായ് പിന്നെയുണ്ടായിതു സമാഗമം. 

പി ന്നെത്തമ്മി ല്ച്ചെന്നെതി ത്തു നിര്ഭയം കരുപാണ്ഡവര് 
ഭീമസേനാദി പാര്ത്ഥന്മാര് കര്ണ്ണന് മുന്പിട്ട ഞങ്ങളം. 

നടന്നൂ പിന്നെയവിടെസ്സുംഗരം രാജസത്തമ! 
കര്ണ്ണനും പാണ്ഡവന്മാര്ക്കും കാലൂ൪ പുലരുംവിധം. 

വില്ലമ്പ പരിഘം വാള തോമരം പട്ടസങ്ങളം 
മുസദുണ്ണി മുസലം വന്വേലൃഷ്ടി വെണ്ടഴുവങ്ങനെ 

ഗദ പ്രാസം കൂര്ത്ത കുന്തം ഭിണ്ഡീ പാലങ്ങഠം തോട്ടികഠം 
ഇവയേന്തിപ്പഠഞ്ഞടുത്തു തമ്മില് ക്കൊല്വാന്൯ മുതിര്ന്നവര്. 

ബാണജ്യാതലനാദത്താല് സ്വര്ഗ്ഗം ദിക്കുകളംബരം 
ഭൂവും തേരൊലിയാല് നാദിപ്പില്ലെതിര്ത്തു രിപുക്കളില്. 

ആശ്ശൂബ”ദം കൊണ്ടെ സംഹൃഷ്ടരായിച്ചെയ്തിതു സംഗരം 
വീരര് വീ രരൊടതൃഗ്രം കലഹം കരകേറുവാന്. 
ജത്യാലത്രധനുര്ന്നാദമാനകഠക്കുള്ള ബ്ബംഹിതം 
പായയും കാലാഠംകഠംതന് നാദമിവ വര്ദ്ധിച്ചി തേററവും. 

ബാണശബ'ദം പലതരം ശുരരാര്ക്കുന്ന ശബ'ദവും 
കേമട്ടാട്ടേറെബ ഭയപ്പെട്ടു വ1൬൭ ചത്തു പടജ്ജനം. 
അവരാര്ത്തേററ ശ്ര്യ്രഘം വര്ഷിക്കെപ്പല പേരെയും 

പ്രമഥി ലൂ പരന്മാരെ വീരനാം സൂതനന്ദനന്. 

പാഞ്ചാലവീ രത്തേരഞ്ചും പത്തും പിന്നെയെരഞ്ചറുമേ 

സുതാശ്വദ്ധവജമൊത്തെയ്കു കരബ്ണൂന് കേററീ യമാലയം. 

ത 

10 

1 1 

14 

13 

14 

19 

16 

17 

10 
വന് പോരില് പാണ്ഡവന്മാരില് വീരരാബ“ഭടര് കര്ണ്ണനെ 

ശീഘാസ്രൂന്മാര് വാനടച്ചു ചുററും ചെന്നേററിതെങ്ങുമേ. 

ഉടന് കര്ണ്ണന് ശത്രു കെസന്ൃയമി ളക്കിശ്ശരമാരിയാല് 
പക്ഷി ചിന്നും പത്മിനിയിലാനപോലെയിറങ്ങിനാന്, 
ശത്രുമദ്ധ്യത്തി ലെത്തീട്ട രാധേയന് നല്ല വില്പിനെ 

ഉലച്ചു കൂരമ്പെണ്യെയ്ത മുറിച്ചിട്ട ശിരസ്സകഠം. 

പതിച്ചു ദേഹികരംക്കുള്ള ചര്മ്മവര്മ്മങ്ങള ററുടന് 

ആയതില്ലായവന് തൂകും രണ്ടാമ മ്പ സഹിക്കുവാന്. 
ചട്ട മെയ്യുയിരും പോക്കും വിത ശുകീടും ശരങ്ങളാല് 

19 

00 
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വാജിയെക്കശ!യാല്പ്പോലെ ഞാണടിച്ചു തലത്രവും. 

അമ്പിന്നേരിട്ട ചെല്ലും സൃഞ്ജയപാഞ്ചാലപാര്ത്ഥരെ 
സിംഹം മാനുകളെപ്പോലെ മദ്ദിച്ചു കര്ണ്ണനൂക്കൊടും. 

പരം പാഞ്ചാലരാജാവും മാരിഷ, ദ്രപദേയരും 

യമന്മാരും സാതൃകിയും ചെ൬ആ കര്ണ്ണന്റെ നേര്ക്കുടന്. 

കുരുപാണ്ഡവപാഞ്ചാലര് പരം യത്ിച്ചിടുമ്പൊഴേ 

പ്രിയപ്രാണനെയ്യം വിട്ട പൊരുതീ യോധര് തങ്ങളില്. 

സന്നദ്ധരായ” ചട്ടയിട്ട തലപ്പാവുമത്ടി ഞ്ഞവര് 
മഹാബലന്മാര് മുസലം പരിഘം ഗദ മററുമേ 

കാലദണ്ഡംപോലുയര്ത്തിപ്പാഞ്ഞെതീരത്തിതു നിര്ഭരം 

ആര്ത്തും വിളിച്ചും ചാടീട്ടമതേമാതിരി മാരിഷ! 

പ്രഹരിച്ചൂ തമ്മില് വീ൬൭൭ തമ്മില്ത്തട്ടേററുകൊണ്ടവര് 

ചോര കക്കിത്തലച്ചോറും കണ്ണും പോയുള്ള മെയ്യുമായ'. 

രുധിരം പല്ല നിറയേ ദാഡിമാഭമുഖമത്തൊടും 
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26 
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൫9 

ശരം കൈക്കൊണ്ടു ജീ വിക്കുംപടി നിന്നീടിനാര് ചിലര്. 30 

പട്ടസം വാഠം വെണ്ടഴുവെന്നി വയാല് മററുപേര് ചിലര് 
വേല് ഭിണ്ഡിപാലം നഖരം കത്തി തോമരമാദിയാല് 

കീറീ വെട്ടീ പിളര്ന്നിട്ടൂ തട്ടിവിഴിച്ചിതങ്ങനേ 

അറുത്തു കൊ ക്രുദ്ധന്മാര് കടുയുദ്ധമഹാബ “ധിയില്. 

3 

ട് 

വീ ആ തമ്മില്ക്കൊന്നു വീഴ”ത്തി മെയ്യില്ച്ചോരയണിഞ്ഞവര് 
ചോരച്ചാറുമൊലിപ്പിച്ചു വെട്ടിച്ചന്ദനമട്ടി ലായ”. 

തേരു തേരാല് നിഹതമായാനയാലാനയങ്ങനേ 
നരരാല് നരരും വീണി തശ്വാലശ്വമസംഖ്യമേ. 

കൊടി മൂര്ദ്ധാക്കഠം കുട വന് തൃമ്പിക്കൈ കൈകളെന്നിവ 
ക്ഷുരഭല്പാരദ്ധചന്ദ്രങ്ങളേററററൂഴിയില് വീണുതേ. 

ആളാനതേരശ്വമിവ പോരില് മര്ദ്ദിച്ചിതേററവും 
കുതി രക്കാര് കൊന്ന ശുൂരര് തുമ്പി ക്കൈയററ കുംഭികഠം. 

കൊടിക്കൂറക്കൊടിയയമായ് വീ ശീര്ണ്ണാദ്രിഃപോലവേ 

കാലാഠംകഠം ചെന്നു കേറിട്ടങ്ങാനതേരി വയേയയമേ. 

9 

34 
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917 
കൊന്നിട്ടും കൊല്വതായിട്ടം, വീണും കാണായിതെങ്ങുമേ 
കുതിരക്കാരേററു കൊല്ലപ്പെട്ടു കാഠലാഴഠംകളാലുടന്. 

കുതിരക്കാര് കൊന്ന കാലാഠംകളം വീണു കിടപ്പിലായ” 

98 

മദ്ദിച്ച പൊയത്താര്കഠംപോലെ വാടും മാലകഠംപോലെയും 

ചത്തോര്ക്കുള്ളാസൃഗാത്രങ്ങഠം കാണായ പോരിലപ്പ്പൊഴേ 

14 കശ. ചമ്മട്ടി. 4 ദാഡിമാഭമുഖം . മാതളം പോലെയുള്ള 
3 ശീര്ണ്ണാദ്രി.- പൊടിഞ്ഞു പര്വ്വതം. 

മുഖംം 
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അതിഭംഗിയെഴം മര്ത്തൃദവി പാശ്വങ്ങടെ മന്നവ। 
മുറില്ലിട്ടുള്ള വക” ത്രങ്ങളേററം ദുദ്ദര്ശമട്ടിലായ'. 0 

22. സങ്കലയൃയദ്ധം 

വലിയ ഒരാനപ്പട ഗജയോധി കളായ പരാക്രമശാലികളടെ മേല്നേട്ട 

ത്തില് പഗണ്ഡവരെ ആക്രമിക്കുന്നു. സാതൃകി ഗജയോധിയായ വംഗനേയും 
നകലന് അംഗപുത്രനായ പു|ണ്ഡനേയും വധിക്കുന്നു. ആനപ്പട ഒട്ടുമുക്കാലും 

ചത്തൊടുങ്ങുന്നു. ശേഷിച്ചവര് ഒടി പ്പോകുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ആനക്കാരാനയോടൊത്തു നിന്മകന് ചൊലല്പിവിട്ടവര് 

ധൃഷ്ടദ്യരനനെ ഹിംസിപ്പാന് ചൊടിച്ചേററീടിനറരുടന്. 1 
പ്രാച്ൃന്മാര് ദാക്ഷിണാത്ൃയന്മാര് ഗജയോധി 'പ്രമാണികഠം 

വംഗാംഗപു। ണ്ഡമഗധന്മാരേവം താമലിപഫ്കര് . 

ദശാര്ണ്ണമ ദ്രനിഷധമേളക ന്മാര്കഠം കോസലര് 

കലിംഗരോടൊത്തു ഗജയുദ്ധകോവിദര്2 ഭാരത! 3 

ശര തോമര നാരാചം പെയ്യും കാറുകഠംപോലവേ 
പാഞ്ചാലവന്പടയിലായച്ചുററം വര്ഷിച്ചിതേവരും. 4 
മദ്ദിക്കുമ ദംശാ ംഗുഷ്ഠപാര്ഷ്ക്കിനുന്നഗജങ്ങളെ 2 
ബാണുനാചാരജാലത്താലാശു വര്ഷിച്ചു പാര്ഷതന്. ൭ 
ഓരോന്നി നെപ്പത്തുമാറുമെട്ടും കൂരമ്പ ഭാരത! 

കുന്നുകഠംക്കൊത്താനകളെയെയ്കതുകൊണ്ടീടിനാനുടന്. € 
അര്ക്കനെക്കററുപോലാനക്കുട്ടം മൂടീടുമപ്പെൊഴേ 

നിശി തായയധരാര്ത്തേററു ചെന്നു പാഞ്ചാലപാണ്ഡവര്. 7 

ജ്യാതന്ത്രീ തലനാദത്താലെയ്കുകൊണ്ടാഗ്ലജങ്ങളെ 
തലതാളദ്ധ്വനിയൊടും വീരനൃത്ത്യം തുടര്ന്നവര് ൫ 

സഹദേവന് നകുലനും മാദ്രേയന്മാര് പ്രഭദ്രകര് 
ശിഖണ്ഡിയ്യം സാതൃകിയും വീര്യവാൻ ചേകിതാനനും 9 
ചുററും പെയ രൂ വീരര് ശൈലങ്ങളില്ക്കാറുകംംപോലവേ. 

മ൦ളേച്ചര് വിട്ടാക്കുംഭികളോ നരാശ്വത്തേര്കളേയുമേ 10 

തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട ചുററീട്ട ചവിട്ടിക്കൊന്നു രട്ടൊടും* 
കുത്തിക്കീറീ കൊമ്പു കൊണ്ടു തട്ടി പ്പൊക്കിയെറിഞ്ഞുതേ; 11 

കൊമ്പില് തറച്ചുള്ള ചിലര് വീണ ഭീഷണമാംവിധം. 
നേരേ നില്ലുന്ന വംഗന്െറ കുംഭിയെശ്ശിനിനന്ദനന് 12 

1 ഗജയോധി --ആനകളെക്കൊണ്ടു യുദ്ധം ചെയ്യിക്കുന്നവന്., 2 കോവി 

ദൻ ൦ സമര്ത്ഥന്. 3 അങ്കുശാം ഗുഷ്്പാര്ഷ്ണാിനുന്നഗജങ്ങഠം.ം തോട്ടി, കാലി 

ന്െറ പെരുവിരല്, കാല് മടമ്പു” ഇവയാല് പ്രചോദിതങ്ങളായ ആനകഴം, 

44 തട്ട് -- കോപം. 
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മര്മ്മത്തി ലൃക്കില് നാരാചമെയ്കക കീറീട്ട വീഴ് ത്തിനാന്. 

തിരി ഞ്ഞവന് കുംഭിയില്നിന്നുടന് ചാടുന്നനേരമേ 13 

മാറില് സാത്യകി നാരാചമെയ' തൂ, വീണീടിനാനവന്. 

ഇളകും ലേപോലെത്തും പു ണ്ഡരാജന്റെയാനയെ 14 

ആയത്തില് മൂന്നു നാരാചംകൊണ്ടെയ് രൂ സഹദേവനും. 

പതാക, യന്താവു, കൊടി, ചട്ട, ജീവനുമെന്നിയേ 15 

ആഗ്ലൂജത്തെത്തീ ത്തു സഹദേവനംഗനൊടേററുതേ. 

സഹദേവനെ മാററീട്ടംഗാദനം! നകലന് തദാ 16 

മുന്നു നാരാചങ്ങളാല്ല്ലെയ്യെഷ്ണാനാനയെ നൂറിനാല്. 

അംഗനര്ക്കാംശുഗ്രതീക്ഷ൦ണ 2മാകുമെ ണ്ണ തോമരം 17 

നകുലന്നായ* വിട്ടിതോരോന്നവന് മൂന്നായ” ന൯റുക്കിനാന്. 

അര്ദ്ധചന്ദ്രം കൊണ്ടവന്െറ തല കണ്ടിച്ചു പാണ്ഡവന്. 18 

ആ മളേച്ചനാക്കുംഭിയോടുമൊത്തു ചത്തു പതിച്ചുപോയ്. 

ഹസ്ത്ിശി ക്ഷാദക്ഷനംഗപുത്രനെക്കൊന്നനേരമേ 19 

ചൊടിച്ചേററു നകുലനോടംഗന്മാരാനയേറിയോര്, 
കൊടിയാടിബ'ഭംഗിയില്പ്പെൊന് ചങ്ങലല്ലട്ടയിട്ടഹോ! 20 

ദീപ്യാദ്രി ക്കൊത്താനകളാല് മദ്ദിപ്പാന് മുതിരുന്നവര്. 

മേകളോല്ക്കലകാലിംഗതാര്മലി ഏകര് നൈഷധര് 21 

ശരതോമരവര്ഷങ്ങാം തൂകിക്കൊല്വാന് മുതിര്ന്നവര് 

അവര് കാറര്ക്കനെപ്പോലെ മൂടും നകുലനെത്തദാ 2 

തുണച്ചു വാശിയാല്ച്ചെന്നു പാണ്ഡുപഞ്ചാലസോമകര്. 

ആയയുദ്ധമാശ്ചര്യമായീ രഥിഹസ്തികഠം തങ്ങളില് 28 

ശരവര്ഷം തോമരവുമസംഖ്യം തൂകി $ംപടി. 

തകര് കുംഭികുംഭങ്ങഠം പലമാതിരി മർമ്മവും 24 

ഏററം നാരാചമേററിട്ടുകൊമ്പും വന്ഭൂഷണങ്ങളം. 

അതിലെട്ടാനയെയറുപത്തിനാലു ശരങ്ങളാല് 25 

സഹദേവനുടന് കൊ വീണ മേലാളൊടൊത്തവ. 

നല്പ വില്ല വലിച്ചേററമൂക്കിര നാരാചമെ യ്ക്കടന് 26 

കൊമ്പനാനകളെക്കൊന്നൂു നകലന് കുലനന്ദനന്. 

പാഞ്ചാല്യനും സാതൃകിയയം ദ്രപദേയര് പ്രഭദ്രകര് 2? 

ശിഖണ്ഡിയ്യം കുംഭികളെ വര്ഷിച്ചു ശരവൃഷ്ടിയാല്. 

പാണ്ഡുയോധക്കാര്കഠം തൂകും ശരവര്ഷങ്ങളേററഹോ! ക൫ 

വീഒആ ശര്രുദ്വിപാദ്രഘം വജ്ൂമേററദ്രീ പോലവേ. 

നിന്നാനകളെയേവം കൊന്നാപ്പാണ്ഡുരഥികഞ്ജരര് 29 

1 അംഗാര്ഭനംചെയക -- അംഗന്മാരെ പീഡിപ്പിക്ക. 2 അര്ക്കാംശൂഗ്ര 
തര്ീക്ഷ൦ണം . സുര്യരശ്മികളെപ്പോലെ ഉഗ്രവും തീക്ഷണവുമായ. 3 ശത്രു 

ഭവി പാദ്ര്യഘം ടം ശത്രുക്കളുടെ പര്വ്വതം പോലെയുള്ള ആനകളുടെ കൂട്ടം, 
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വക്കിടിഞ്ഞാപ്പുഴ കണക്കോടടം പടയെ നോക്കിനാര്. 

ഇഭക്കിയവരാസ്റസ്സേന്യം പാണ്ഡവപ്പടയാളികഠം 89 

വിക്ഷോഭിപ്പിച്ചുടന് പിന്നെപ്പാഞ്ഞേററു കര്ണ്ണനോടഹോ! 

23. ദുശ്ലാസനസഹദേവയുദ്ധം 

സഹദേവനും ദുശ്ശാസനനും തമ്മിലുള്ള യൃദ്ധം. സഹദേവന്െറ അമ്പേററു 

മോഹാലസ്യപ്പെട്ട ദുശ്ശാസനനെ തേരാളി പോര്ക്കളത്തില് നിന്നു മാററുന്നു, 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ചൊടിച്ചു നിന് ബലം ചട്ട പൊടിക്കും സഹദേവനെ 

ഏററു ട്രാതാവിനെബ്'ഭ്രാതാ ദുശ്ശാസനനിളാപതേ! 3 

വന് പോരിന്നേറെറാരവരെയങ്ങു കണ്ട മഹാരഥര് 

സിംഹനാദം ചെയ്ത പിന്നെ വസ്രൂവും വീശിനാരുടന്. ക 

പരം ഭാരതം, വില്പാളിയാകും കോപിച്ച നിന്മകന് 
മാറില് മൂന്നമ്പെയ്യതേററാന് ബലവാന് പാണ്ഡുനന്ദനന് 8 

സഹദേവനെഴത്താണിയമ്പു നിന് പുത്രനെ പ്രഭോ! 
എയ്കകെഷ്ണാനെഴ”പതും പിന്നെ മൂന്നമ്പാസ്സൂതനേയുമേ. ി 

ദുശ്ശാസനനുടന് വില്ലൂ കണ്ടിച്ചു സഹദേവനില് 

പോരിലമ്പെഴവതുര്വ്വീശ. കൈക്കും മാറത്തുമാഴ"ത്തിനാന്. 

വന് പോരില് വാളെടുത്തിട്ട ചൊടിച്ചു സഹദേവനും 

വീശി വിട്ടാനുടനെ നിന് പുത്രത്തേരിന്െറ നേര്ക്കുതാന്. 6 

അമ്പും ഞാണും വിലൂമറുത്തിട്ടവന് വിട്ട വാളഹോ! 
വാനില്നിന്നിട്ട പാമ്പെന്ന പോലെ വീണിതു ഭൂമിയില്. ? 

പിന്നെ മറെറാരു വില്ലേന്തിസ്സഹദേവന് പ്രതാപവാൻ 

ദുശ്ശാസനന്റെറ നേര്ക്കെയ്ക്ക പരമന്തകരം ശരം. 8 

യമദണ്ഡോഗ്രമായോരാശ്ശുരം വന്നെത്തിടുമ്പൊഴേ 

മൂര്ച്ച കൂടന്ന വാഠംകൊണ്ട രണ്ടായ കണ്ടിച്ചു കാരവന്, 9 

മൂര്ച്ചയയള്ളാ വാള പിന്നെയാഞ്ഞെറിഞ്ഞുടനാഹവേ 

വേറേ വില്ലൊന്നെടുത്തമ്പും പിടിച്ചാനങ്ങ വീ രൃയവാന്. 30 

ഈക്കി ലെത്തീടുമാ വാള കൂര്ത്തു മൂര്ത്ത ശരങ്ങളാല് 

ചിരിച്ചും കൊണ്ടു യുദ്ധത്തില് വീഴത്തിനാന് സഹദേവനും. 11. 

ഉടനര്വ്വത്തിനാലമ്പു പോരില് നിന്നുടെ നന്ദനന് 

സഹദദവന്െറ തേര നോക്കീട്ടെയ്ണുകൊണ്ടിതു ഭാരത! 12 

പോരിലാബ്ബഹുബാണങ്ങളക്കിലെത്തുടമ്പാരം മന്നവ! 
ഓരരോന്നയ്യഞ്ചമ്പുകൊണ്ട മുറിച്ചു സഹദേവനും. 38 

നിന്മകന് വിട്ട ബാണങ്ങഠം തടുത്തുടനെയായവന് 
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ഇവര്െറ നേര്ക്കു യുദ്ധത്തി ലെയ രൂ വളരെയമ്പുകയം. 14 

ആബ്ദാണങ്ങളെയോരോന്നു മുമ്മൂന്നമ്പാലെ നിന്മകന് 
അറുത്തൂച്ചത്തിലലറീ മുഴങ്ങുംപടി മന്നിടം. 15 

ദുശ്ശാസനന് പാണ്ഡവനെദപ്പാരിലെയ്യിട്ട മന്നവ! 
മാദ്രേയന്തന് സാരഥിയി ലൊന്പതമ്പുകളാഴത്തിനാന്. 106 

ചൊടിച്ചുടന് മഹാരറജം, സഹദേവന് പ്രതാപവാന് 
മൃത്ൃകാലാന്തകക്രുരശരമൊന്നു തൊടുത്തുതേ. 17 
വില്ലൊന്നൂക്കില് വലിച്ചെയ്തിതതു നിന്െറ മകന്െറഃമല് 

അതുക്കിലവനെക്കീ റിപ്പെരുഞ്ചട്ട പിളരന്നുമേ 18 

മന്നില്ക്കേറീ നരപതേം, പുററില്പ്പാമ്പു കണക്കിനെ; 

ഉടന് മയങ്ങീ നൃപതേ, നിന്െറ പുത്രന് മഹാരഥന്. 19 
അവന് മോഹിച്ച തായ'ക്കണ്ട വെമ്പിസ്സ്ാരഥി തേരുടന് 

പിന്മാററിയേററം പേടിച്ചപോന് കൂരമ്പവേററവുമേററവന് മ) 

ആക്കൌാരവ്യനെ യുദ്ധത്തില്ത്തോല്ലിച്ചാപ്പാണ്ഡുനന്ദനന് 
ദുര്യോധനബലം പാര്ത്തു മഥനംചെയ്തു ചുററുമേ. 21 

എറമ്പിന്കൂട കോപിച്ചു നരന് മര്ദ്ദിച്ചി ടംപടി 
രാജാവേ, കുരുസൈന്യആെയവന് മദിച്ചു ഭാരത! 24 

24. നകുലാവമാനനം 

കര്ണ്ണനും നകുലനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം തേറററു പിന്തിരിഞ്ഞേ ടുന്ന 

നകലനെറ കഴത്തില് വില്ലിട്ട പിടിച്ചുനിര്ത്തി, “ഇനിമേല് പരാക്രമശാ 

ലികളായ കാരവന്മാരുമായി പടവെട്ടാന് വരരുതു“, കേട്ടോ, ' എന്നു പറഞ്ഞു? 
കര്ണ്ണന് അധിക്ഷേപിക്കുന്നു. പാഞ്ചാലസേനയെ ഒട്ടുമുക്കാലും സൂതപുത്രന് 
സംഹരിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പോരില്ച്ചൊടിച്ചു നകുലന് പടയോടിച്ചിടുമ്പൊഴേ 
കര്ണ്ണന് വൈകര്ത്തനന് കോപാല് തടുത്തു ധരണീപതേ! 1 

ചിരിച്ചു നകുലന് ചൊന്നാന് കര്ണ്ണനോടപ്പൊഴിങ്ങനെ: 

*  ഏറെനാഠയംക്കുള്ളിലി ന്നെന്നെക്കടാക്ഷിച്ചിതു ദേവകഠം ളു 

ദുഷ്ട, നീ പോരിലിന്നെന്െറ കണ്ണിന് നേരിട്ടു വന്നതില്. 

അനര്ത്ഥങ്ങഠംക്കു നീമൂലം പകന്ക്കും കലഹത്തിനും 3 

കുരുക്കഠം നിന്റെ ദോഷത്താല് തമ്മിലേററു നശിച്ചുപോയ; 

പോരില് നിന്നെക്കൊന്നു കൃതകൃത്യനാമല്പല് തീര്ന്നു ഞാന്. "" 

എന്നു കേട്ടാ നകലനോടുത്തരം കര്ണ്ണനോതിനാന്: 

“ * സദൃശം രാജപുത്രന്നു വിശേഷാല് വില്ലനെങ്കിലോ 9 

പ്രഫരി ക്കെന്െറാമല് വീര, കാണട്ടേ നിന്െറ വിക്രമം. 
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പോരില് ക്രിയ നടത്തീട്ട ശൂര, നീ മേനിചൊല്ലെടോ 
പോരില് മിണ്ടാതെ ശൂരന്മാരുണ്ണീ, പൊരുതുമൂക്കിനാല്; 

ഈക്കോടെന്നോട പൊരുതു നിന്െറ ഗര്വു മുടി ക്കുവന്. "" 

എന്നുരച്ചുടനേ പാണ്ഡുപൃത്രന്നേര്ക്കെയ്ക്ക സൂുതജന് 
പോരിലെയ്യാനെഴുവതും മുന്നുമമ്പായവന്െറമേല്. 

നകലന് സുൂത്രപുത്രന്െറയെയത്തക്ങേററിട്ട ഭാരത! 
പാമ്പൊക്കുമെണ്പതമ്പെയ് രൂ സുതനന്ദനനേയയമേ. 

വില്പറുത്തിട്ടുടന് കര്ണ്ണന് പൊന്നു കെട്ടിച്ചു തേച്ചതായ” 
മുപ്പതമ്പെയ്ക വില്പാള। ചെയ് രൂ പാണ്ഡവനദനം, 

അവന്െറ ചട്ട പൊട്ടിച്ചു പോരില്ച്ചോര കുടിച്ചുതേ 
സരപ്പങ്ങളുഴിപുക്കംബു കുടിക്കുംപടിയമ്പുകഠം. 

ദുരാസദം പൊന്നണിഞ്ഞ വേറേ വില്ലൊന്നെടുത്തവന് 
കര്ണ്ണനന്െറമേലിരുപതമ്പവെയ് രൂ സുതനെ മൂന്നുമേ. 

വീണ്ടും കോപിച്ചു റൃപതേം, നകുലന് ശത്രുമര് ദനന് 
മൂര്ച്ചകൂടം കത്തിയമ്പവെയ്യറുത്തു കര്ണ്ണുകാര്മ്മുകം. 

വില്പറേറാരവനെപ്പിന്നെ മുന്നൂറമ്പുകരംകൊണ്ടവന് 
ഹസിച്ചെയ്യീടിനാന് വീരന് സര്വ്വലോകരഥീന്ദ്രനെ. 

കര്ണ്ണനെപ്പാണ്ഡവന് പീഡിപ്പിച്ചുകണ്ടിട്ട മഠരിഷ।! 
വിസ്മയപ്പെട്ടി തൊട്ടേറെ രഥിമാര് വിബുധാഘവും. 
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കര്ണ്ണന് വൈകര്ത്തനന് പിന്നെ വേറേ വില്ലൊണന്നെടുത്തുടന് 
അഞ്ചമ്പെയ്താ നകുലനെ ജത്രഃദേശത്തിലാഴ ത്തി നാന്. 

ആസ്ഥാനത്തമ്പുകഠം തറച്ചേററം ശോഭിച്ചു മാദ്രിജന് 
സ്വരശ”മിയാല്പ്പാരിലാഭ തൂകുമര്ക്കന് കണക്കിനെ. 

ഏഴമ്പകൊണ്ടു നകുലന് പിന്നെയെയ്മിട്ട കര്ണ്ണനെ 
അവന്െറ വില്ലിന്െറ തല വീണ്ടം കണ്ടിച്ചു മാരിഷ! 

പോരില് വേഗം പെരുത്തുള്ള വില്പ മറെറാന്നെടുത്തുടന് 
അമ്പെയ്തു നകലന്നുള്ള ദിക്കെല്പഠം മൂടി നാനവന്. 

കര്ണ്ണന്്റെറ വില്പില്നി ന്നേന്തൂുമമ്പാല് മുടപ്പെടന്നവന് 
അസമ്പൊക്കെയമ്പെയ്കതുതന്നെ മുറിച്ചിതു മഹാരഥന്. 

കാണായീ വിരിയേ വാനില്ബ്ബാണജാലവുമപ്പൊഴേ 

മിന്നാമിനുങ്ങിക്കൂട്ടംവന്നേററാകാശം കണക്കിനെ. 

ആബ്ദാണജാലംകൊണ്ട്ടേററം മൂടപ്പെട്ടു നഭസ്ഥലം 
ഇയ്യാമ്പാററക്കൂട്ടമേററു മൂടും പോലെ ധരാപതേ! 

വീണ്ടും വീണ്ടും പതിപ്പോരാഭപ്പാന്നണിഞ്ഞീടുമ മ്പുകഠം 

കാണായീ വരിയായ് ക്രഞ്ചനി രയെന്ന കണക്കിനെ. 

അര്ദ്ദനം പീഡനം. 2 ജത്ര... പൂണെല്ലു". 

16 

17 

18 

319 

20 

4 

32 
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ശരജാലംകൊണ്ട വാ൯അമുടിസ്സൂര്യന് മറഞ്ഞതില് 

ഭൂമിയിങ്കല് പതിക്കാതായാകാശത്തുള്ളതൊന്നുമേ. 24 

ചുററുമേ ശരസംലഘേത്താല് മാര്ഗ്ഗം മുടിയടഞ്ഞതില് 

ആ മഹാത്മാക്കം ശോഭില്പു കാലാര്ക്കന്മാര്കണക്കിനെ, 5 

കര്ണ്ണന്െറ വില്പില്നി ന്നേന്തുമമ്പകൊണ്ടിട്ട സോമകര് 

വേദനവപ്പെട്ടാരത്തി മുത്തു ലയിച്ചിതു ധരാപതേ! 26 

നകുലന് വിട്ട ബാണങ്ങളേററു നിന്നുടെ സേനയ്യം 

കാററാട്ടം കാറുപോലെങ്ങും ചിന്നിപ്പോയിതു മന്നവ! 277 

അവര് ദിവ്ൃശരംകൊണ്ടെയ്കെയ ത്തേററാ രണ്ടു സേനയും 
അമ്പേത്താത്താദ്ദി ക്ക പററി നിന കാണി കഠംപോലവേ. 28 

കര്ണ്ണുപഠണ്ഡവബാണങ്ങഠം കൊണ്ടായംക്കൂട്ടമൊഴിക്കവേ 

എയ്കകകൊണ്ടാര് മഹാത്മ ക്കഠം ശരവര്ഷങ്ങഠം തങ്ങളില്. 29 

കാട്ടിയും പോര്ക്കളത്തിങ്കല്ദ്ദിവ്ൃശ്ര്ര്ങ്ങളങ്ങനെ 

മുടിയും പൊരുതാരൂക്കില് തമ്മില് കൊല്വാന് മുതിര്ന്നവര്. 

മയി ല്കങ്കച്ചിറകുമായ” നകുലന് രൂകുമമ്പുകഠം 
സൂതപുത്രനെ മുടി ക്കൊണ്ടാകാശത്തങ്ങു നിന്നുതേ. 31 
അവ്വണ്ണമേ സൂതപുത്രനെയ്കമ്പുകളുമാഹവേ 
പാണ്ഡുപുത്രനെ മൂടി ക്കൊണ്ടാകാശതഞ്ഞങ്ങ നിന്നുതേ. ി 

ശരവേശ'മം പുക്കു കാണാതായി തായവരാര്ക്കുമേ 
കന്നല്ക്കാര് മൂടിടടം സുര്ൃചന്ദ്രന്മാര്പോലെ ഭാരത! 393 
പോരില് കര്ണ്ണന് ചൊടിച്ചിട്ട ഘോരാകാരമെടുത്തുടന് 
ശരവൃഷ്ടി കളാല് ചുററും മറല്പാന് പാണ്ഡുപുത്രനെ. 94 

പരം കര്ണ്ണന് മറച്ചോരാപ്പാണ്ഡവന് ധരണീപതേ! 
കാര്മൂടുമരക്കനെപ്പോലെ നടുങ്ങീലാ നരേശ്വരാ! ൭5. 

ഉടന് ചിരിച്ചിട്ട കര്ണ്ണന് ശരജാലങ്ങഠം മാരിഷ! 
സമരത്തില് പ്രയോഗിച്ചു നൂറുമായിരവും ശരി. 36 

ഒരേ നിഴല്പ്രായമെല്പാമാ മഹാന്െറ ശരങ്ങളാല് 
അഭ്രച്ഛായ കണക്കായിത്തീര്ന ചെല്ലും ശരങ്ങളാല് ൫7 
മഹാത്മാവിന് വില്പറുത്തു പിന്നെക്കര്ണ്ണന് മഹീപതേ! 

ചിരിച്ചും കൊണ്ട തേര്ത്തട്ടില് നിന്നു വീഴിച്ചു സുതനെ. 38 

നാലു കൂരമ്പെയ്യവന്െറ നാലു വാജികളേയുമേ 
ക്ഷണത്തില് കാലപുരിയിലബണപ്പിച്ചിതു ഭാരത! 9 

അ്പെയ്യാദ്രിവൃയരഥവുമെള്ളപോലെ നുറുക്കിനാന് 

കൊടി ചക്രക്കാവലാഠംകഠം ഗദ വാളിവ മാരിഷ! 40 

ശതചന്ദ്രപ്പുരിചയും സര്വ്വോപകരണങ്ങളും 
അശ്വങ്ങഠം ചതത്തോന് തേരറേറാന് ചര്മ്മം പേംയോന് ധരാപ 

തേര്വിട്ടു ചാടിപ്പരിഘമേന്തി നിന്നീടിനാവന്, [്തേ। 

[ 
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അവ.ന്െറയോങ്ങിടും ഘോരപരിഘം സൂതനന്ദനന് 44 
ഭാരം താങ്ങുന്ന കൂരമ്പാഞ്ഞെയ്കു പോക്കീ ധരാപതേ! 
ആയ്യധം തിര്ന്നുകണ്ടേറെ മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 43 

അദ്ദിപ്പിച്ചു കര്ണ്ണ, ലെന്നാലാവനേകീല പീഡനം. 
കൃതാസ്സ്രനായ ബലവാന് ഹനിക്കെപ്പോരിലായവന് 44 

മണ്ടിക്കൊണ്ടാന് മഹാരാജ, നകുലന് വ്യാകലേന്ദ്രിയന്. 
അവനെപ്പപിന്പാഞ്ഞു കര്ണ്ണന് വീണ്ടം വീണ്ടും ചിരിച്ചുടന് 

ഞാണെഴും വില്പവനുടെ കഴുത്തില്പ്പേട്ടു ഭാരത. 

അവന് കഴുത്തില് വന്വില്ലുമേന്തിശ്ലോഭിച്ചു മന്നവ! 46 

മാനത്തു പരിവേഷത്തോടൊത്ത ചന്ദ്രന് കണക്കിനെ 

ഇന്ദ്രചാപം കൊണ്ട മിന്നും കരിങ്കാറെന്ന പോലെയും. ക 

അവനോടോതിനാന്൯ന് കര്ണ്ണന്, * “പാഴിലല്ലോ പറഞ്ഞു നീ; 

ഇനിയം ഹൃഷ്ടനായ “ച്ചെറല്ക വീണ്ടുമെയത്തേററുകൊണ്ട നീ 

ബലമേറും കാരവരായപ്പൊരുതീടൊലല പാണ്ഡവ! 

ഉണ്ണീ, കിടക്കാരൊടേല്ക്കൂ നാണില്ലീടേണ്ട പാണ്ഡവ! 89 

ഗൃഹത്തില്പ്പോോക മാദ്രേയ, കൃഷ്ണന്മാരുള്ളിടത്തിലോ. '" 
എന്നുരച്ചു മഹാരാജ, വിട്ടാനവനെയപ്പ്പെൊഴേ. 50 

കൊലങ്ത്തൊത്തവനെശ'ശുൂരന് കൊന്നില്പാ ധര്മ്മവിത്തമന് 
കുന്തീവാക്കോര്ത്തിട്ടിവനെ വിട്ടയലിതു മന്നവ! 61 
വില്പാളിയാം സുതപുത്രന് വിട്ട പാണ്ഡവനോ നൃപ! 
ധര്മ്മപുത്രന്്്റെ തേര് നോക്കി നാണിക്കുംപടി പോയിനാന്. 

തേരില് കയറി നാന് സുൂതപൃത്രനാര്ത്തി പ്പെടുത്തവന് 

വീര്പ്പിട്ടുടം ചുട്ടു കുംഭത്തില്പ്പെട്ട പാമ്പു കണക്കിനെ. 63 

അവനേ വെന്നു രാധേയനേററ പാഞ്ചാലരോട്ടടന് 

തിങ്കഠംവര്ണ്ണക്കുതിരയായ് കൊടിയാടുടന്ന തേരിനാല്. ൭൭ 

ആക്രന്മമേററമുണ്ടായീ പാണ്ഡവര്ക്കു ധരാപതേ! 

പാഞ്ചാലത്തേര്നി രയി ലേക്കാസ്സേനാപതി ചെന്നതില്. 69 

അവിടെച്ചെയ്തു കദനം രാജാവേ, സൂതനന്ദനന് 
പ്രഭ മദ്ധ്യഠാഹ “നാര്ക്കമട്ടില് ചക്രം പോലെ തിരിഞ്ഞവന്. 

ചക്രം തകര്ന്നും ചില തേര്ദ്ധ്വജക്കൊടി കളററുമേ 
സുതാശ്വങ്ങഠം മരിച്ചക്ഷം തകര്ന്നും ഹത്ത മാരിഷ! 57 
ഹരിക്കപ്പെട്ട കാണായീ പാഞ്ചാലരുടെ തേര്നിര. 

അങ്ങു മിങ്ങുമുഴന്നിട്ട ചുററിക്കൊണ്ടിതു കുംഭികഠം 58 

വന്കാട്ടില്ക്കാട്ടുതീയേററു മെയ് വെന്തവകഠം പോലവേ. 
കുംഭം കീറിച്ചേറര വാര്ന്നും തൃമ്പിക്കയുററുമാനകഠം 69 

മെയ്യച്ചട്ട കീറി വാലററുമതേമാതിരി മാരിഷ! 
ഛിന്നാഭൂപ്രായമായ് ൮"൭ മഹാത്മാവു ഹനിപ്പവ. 60 



൫9൭2 കര്ണ്ണുവധപര്വു ൭ 

കര്ണ്ണുന്െറ തോമരശരത്രസുരായ്ച്ചില ദന്തീകഠം 

തീയോടിയ്യാന്പാററപോലെ ചെന്നേററിതവനോടുതാന്. 

ചീറീടുന്നതു കാണായീ വേറിട്ട ചില ദന്തി കഴം 

ചോല ചാടം മലപ്രായം ചോര ചാടിച്ചിടന്നവ. 

മാറില് ചട്ടകളം പോയി വാല്ക്കെട്ടും പോയി വാജികഠം 

പൊന്വെള്ളിയോടെന്നജാതി മെയ് ക്കോപ്പുകളമെന്നിയേ, 

കടി ഞ്ഞാണാഭരണവുമപ്പടി ക്കററു പോയിഴ്യും 

വെഞ്ചാമരവിരിപ്പാവനാഴിയെന്നിവ വീണുമേ, 

പോരില്ശ്ശലോഭിച്ചിടം ശ്രരക്കുതിരക്കാര് മരിച്ചുമേ 

കാണഠയീ പോര്ക്കളത്തിങ്കലുഴന്നീടം ഹയങ്ങളെ . 

കത്തി വാളിവ മേല്ക്കേറിപ്പിടയുംപടി ഭാരത! 

കാണായീ കഞ്ചുകോഷ്ണീഷധരരാം ഹയയോധരെ, 

തകാന്നും കൊല്പപ്പെടുംട്ടും വിറച്ചും ഹന്ത മാരിഷ! 

നാനാംഗാവയവം പോയയങ്ങിങ്ങുമയി ഭാരത! 

പായ്യമശ്വങ്ങളേന്തുന്ന പൊന്നണിഞ്ഞുള്ള തേരുകഴം 

ഭൂമിക്കുന്നതു കാണായീ തേരാളി കഠം മരിച്ചുടന്. 

തകര്ന്നും കൂബരാക്ഷങ്ങഠം ചിലതങ്ങുരുഠം പൊട്ടിയും 

കൊടിദ്ധ്വജം പോയുയമീഷാദണ്ഡബന്ധുരമററുമേ, 

ഹീ നരാകും രമഥി കളെച്ചുററും പാഞ്ഞോടിയങ്ങനെ 

കര്ണ്ണുബാണാര്ത്തരാംമട്ട കാണായിതു ധരാപതേ! 

ശരം പോയും ചിലര് പലര് ശന്ത്ൃത്തോടും മരിച്ചുമേ 

താരാജാലം മറഞ്ഞിട്ടും വരഘണ്ടാഭയാണ്ടുമേ, 

നാനാവര്ണ്ണുക്കൊടി ക്കൂറകൊണ്ടലങ്കാരമാര്ന്നുമേ 

കാണായി ചുററുമേ പാഞ്ഞു പോകുമാനകളേയയമേ. 

തല കൈ തുടയ്യം മററും കര്ണ്ണൂനെയും ശരങ്ങളാല് 
അററുവീ ണിട്ടായവിടെച്ചുററും കാണായിതപ്പൊഴേ. 

മഹാഘോരവ്ൃതി കരം യോധര്ക്കുണ്ടായി തപ്പ്പൊഴേ 
കര്ണ്ണുന്െറയമ്പവേറെറാഴിഞ്ഞും കൂരമ്പെയ്യെതിരപാത്ഞുമേ. 

സൂതപുത്രന് പോരിലേററു കൊന്നൊടുക്കുന്ന സറഞ്ജയര് 

തീയൊടിയ്യാന്പാററകഠംപോലവനോടേററു ചെന്നുതേ. 

അതാതിടം പടകളെച്ചുട്ടെരിക്കും രഥീന്ദ്രനെ 
വിട്ടൊഴിച്ചൂ ക്ഷത്രിയന്മാരാ യൃഗാന്താഗ്നിതുല്യനെ. 

ചത്തു ശേഷിച്ച വീരന്മാര് പാഞ്ചാലരില് മഹാരഥര് 

പാഞ്ഞോടുമവരേ വീരന് പിന്പെയനമ്വെയ്തുകൊണ്ടുതാന് 

പാഞ്ഞണഞ്ഞിതു തേജസ്വി കവചദ്ധജഹീനമെ. 
തപിപ്പിച്ചാനായവരെയമ്പാല് കര്ണ്ണന് മഹാരഥന് 
തമോഹരന് ജീവികളെ മദ്ധ്യാഹ്നാര് ക്കന് കണക്കിനെ. 
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25. സുതസോമശകുനിയുദ്ധം 

ഉലൂക റേ 0ടേററുമുട്ടി യുയയത്സൃ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നു. ശതാനീകനും 

്രൂതകര്മ്മാവും, സുതസോമനും ശകുനിയും പരസ്പരം ഏററുമുട്ടുന്നു. ശകുന 

പാണ്ഡവസേനയില് ഒട്ടനേകം പേരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു, 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞ 

നിന്മകന്തന് വന്പടയെയോടിക്കുന്ന യയൃയത്സുവെ 

ഉലൂകന് പാഞ്ഞെതിര്ത്തേററു നില്ല നിലള്ലെന്നുമോതിനാന്. 4. 

യുയൃത്സുവും നരപതേ, മൂര്ച്ചകൂടന്നൊരമ്പിനാല് 

വഭജൂത്താലദ്രി യെപ്പോലെ താന് താഡിച്ചിതുലുകനെ. ി 

ക്രോധിച്ചുലുകനുമുട൯ പോരില് നിന്െറ മകന്നുടെ 

കത്തിയമ്പാല് വില്ലറത്തു താഡിച്ചു കര്ണ്ണി*കൊണ്ടുതാ൯. ട 

മുറിഞ്ഞ വില്വിട്ദൊരൂക്കു കൂടം നെടിയ വില്പട൯ 

വേറിട്ടെടുത്തു കൊണ്ടാനക്കണ് ചുവന്ന യുയുത്സുവും. ട്, 

എയ്കാനുലൂകനെയറുവതമ്പു ഭരതര്ഷഭ! 

മുന്നമ്പെയ്യാ൯ സാരഥിയെയെയ്കാനധനെ വിണ്ടുമേ. കി 

പൊന്നഞ്ബഞ്ഞുള്ളിരുപതമ്പങ്ങോട്ടെയ്ക്കു യുയൃത്സുവും 

പോരില്ച്ചൊടിച്ചായവന്െറ പൊന്നിന്കൊടി മുറിച്ചുതേ. 6 

ആയവദെറ കൊടിക്കാല് പോയ തകര്ന്നീടും മഹാദ്ധ്വജം 

മുന്പില് വീ നരപതേ, യുയുത്സുവുടെ പൊന്കൊടി. 7 

കൊടി കണ്ടിച്ചതായ"ക്കണ്ട ചൊടി മുത്തു യുയുത്സുവും 

സ്തനാന്തരത്തിലഞ്ചമ്പുകൊണ്ടങ്ങെയ്യാനുലുകനെ. ലി 

ഉലൂുകനായവനുടെ സൂതന്െറ തല മാരിഷ! 

മെഴുക്കിട്ടോരു ഭപ്പത്താല് പോരില്ക്കണ്ടിച്ചു ഓരത! ി 

നാലശ്വങ്ങളെയും കൊന്നഞ്ചമ്പെയ്യാനവനേയുമേ 

ശക്തനെമ്യെയ ത്തേററമേററു മറുതേര് പാര്ത്തൊഴിച്ചുപോയ്. 

ഉലൂകനവനെപ്പോരില് വെന്നുടന് ചെന്നു മന്നവ! 

പഠഞ്ചാലസ്യഞ്ജയ ന്മാരെക്കൂരമ്പെയ്ക്കു മുടിച്ചവന്. 3) 

ശതാനീകനെ രാജേന്ദ്ര, ശ്രുതകര്മ്മാവു നിന്മകന് 

സൂതാശ്വത്തേര്ഹീനന. ക്ക് നി മേഷം കെ ണ്ടസ. ഭൂ2ന് 3 

ഹതാശ്വമാം തേരില്നിന്നാശ്ശൂതാനീ കന് മഹാരഥന് 

ചൊടിച്ചു നിന്മകന്നേര്ക്കു ഗദ വിട്ടിതു മാരിഷ! 39 

അതുതേരും ചാമ്പലാക്കിഡ്സ്ുതവാജി കളേയുമേ 

പിളരും വണ്ണമുടനേ മന്നില് വീണി തൂ ഭാരത! 14 

തേര് പോയോരാ വീരര് കുരുകീര്ത്തിവര്ദ്ധനരാമവര് 

തമ്മില് നോക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെ പോരിത് നിന്നങ്ങൊഴി്ച്ചു൦ 

വിവിംശതിത്തേരിലേറി സംഭ്രമം പൂണ്ട നിന്മകന് [പേഠധയ, 

₹ കര്ണ്ണി - ഉടക്കുള്ള അമ്പു. 
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പ്രതി വിന്ധൃരഥം പുക്കാ൯ ശതാന് കനുമങ്ങുടന്. 16 
കൂരമ്പുകൊന്നു ശകനിയേറെറയ”രൂ സുമസോമനെ 

ഒഴുക്കു മലയെപ്പോലെ കുലുക്കീലാ ചൊടിച്ചവന്. 17 

പാര്ത്തു താതദ്വേഷ 'യാകുമവനെസ്സ്റതസേോമമനും 
അനേകരായിരം ബാണമെയ്ക്ുടന് മൂടി ഭാരത! 18 

ആബ്ബാണുമൊക്കശ്ശകുനി വേറിട്ടമ്പെയ്യറത്തുതേ 
ലഘ്വസ്റ്രനാം ചിത്രയോധ ] പോരിങ്കല് ജിതകാശി* പോല്. 19 

തടുത്തു പോരിലാബ്ബാണജാലം ശിതശരങ്ങളാല് 
ഏററം ചൊടിപല്ലെയ്ക്ുകൊണ്ടാന് മൂന്നമ്പാസ്പതസോമനെ. 20 

അവന്െറ സൂതാശ്വകേതുക്കളെയെള്ള കണക്കിനെ 
അമ്പെയ്കറത്തു നിന് സ്യാലനതി ലാര്ത്തു ജനം നൃപ! 21 

അശ്വങ്ങഠം ചത്തു തേര് പോയിക്കൊടിയററിട്ടു മാരിഷ! 
വില്ലാളി വന് വില്ലരായ” തേര വിട്ടു നിന്നു ധരിത്രിയില്. 22 

പൊന്കടക്കെട്ടമായ് ചാണയ്ക്കിട്ട ബാണങ്ങടം തുകിനാന് 

പോരില് മൂടീടിഡാന് നിന്െറയാ സ്യാലന്.മറെറ തേരുമേ.33 
ഇയ്യാമ്പാററക്കൂട്ടമട്ടിലമ്പിന്കൂട്ടം മഹാരഥന് 
തേരിന്നടുത്തു കണ്ടിട്ടുചൊട്ടും കൂസ്ല സാബലനു. 2൭4 

ആശശുരഘം ശരഘശ്മ:ലറുത്തു പുകഴാര്നവ൯ 

അധില്ത്തോഷ।ച്ചു ധയാധന്മാര് പാനയെഴും സിദ്ധവര്ശ്ശവും. 25 

വിശ്വാസമാകാത്താശ്ചര്ൃയം സുതസോമന്െറയാ ക്രിയ 
കണ്ടു തേരാണ്ട ശകുനിയോട$ കാലാളെതിര്ത്തതി ല്. 26 

തീക്ഷ്ണമായുക്കു കൂടുന്ന മൊട്ടുഴി ഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 
അവന്െറ വില്പാവനാഴിയെല്പാം പോക്കീ മഹീപതേ! ക് 

വില്പററു തേരും പോയിട്ടും വാഭെളടുത്താര്ത്തി തായവന് 

ആനക്കൊമ്പിന്പിടിയയമായ് വൈഡൂര്യോല്പലസന്നിഭം, 28 

തെളി ഞ്ഞാകാശനി റമാമതവന് വിശിടടമ്പൊഴേ 

കാലദണ്ഡോഗ്രമെന്നോറത്തു സുതസോമന്െറ സായകം. 9 

വാളേത്തീടമവന് ചുററും മണ്ഡലം പതിനാലുമേ 
ഉടന് ചിരിച്ചു യൃൂപയേ, ശിക്ഷാബലമിയന്നവന്, 30) 

ചുററല് മേല്ച്ചുററല് പഠഞ്ഞേററം ചാട്ടം കേററമിറക്കവും 
വര്ഴലും പൊങ്ങലും മറാം പോരില്ക്കാണിച്ചിതായവന്. 31 

അവന്െറ നേരേ ശകുന! വിട്ടിതമ്പകഠം വീര്ൃയവാന് 
അവയെത്തുമ്പൊഴേതന്നെയറുത്തു വാള കൊണ്ടവന്. ട് 

പിന്നെ വീണ്ടും ധഹാരംജ, ക്രോധമുഠംക്കൊണ്ട സാാബലന് 

സുതസോരമന്െറ നേര്൭ക്കയെ”തൂ പാനുകഠംക്കൊക്കുമമ്പു കഠം. 3 

ൽ ജിതകാശി വിജയം കൊണ്ടു ഗര്വ്വിഷ്ഠനായവന്. 



ശിഖണ്ഡൃപയാനം ൭95 

അഭ്യാസത്താല്് ശക്തിയാലും വഠഠകെ€ണ്ടവ ന൯ുറുക്കിനാന്൯ 

കൈവേഗമടരി ല്ക്കാണിച്ചവന് ഗരുഡവിക്രയന്. ടട! 
അവന് വട്ടം ചുററി മാറിസ്സ്റഞ്ചരിച്ചീടമപ്പെഠഴേ 

മൂര്ച്ചയേറും കത്തിയമ്പാര മിന്നും വാള നുറുക്കിനാ൯. 35 

ആപ്പെരുംവാളടന്തന്നെയററ വീണിതു ഭൂമിയില് 
നല്ലോരു പിടിയുള്ളാ വാഴം പാതി കൈറ്റ്ുണ്ട ഭാരത! 36 
വാഠം മുറിഞ്ഞെന്ന റിത്ഞു ംകൊണ്ടാറടിപ്പാട ചാടിയും 

എറി ഞ്ഞി താശ്ശേഷഭ-ഗം സുതസോമന് ഹോരഥന്. 317 

അതാപ്പോമില് മഹാത്മാവിന് ഞാടണാക്കും വില്ലറത്തുടന് 
പൊന്നണ്ഞ്ഞുള്ളത വിടെച്ചെന്നു വിീഒ൭ ധരിത്രിയില്: 38 
സുതസോമന് ചെന്നിതുടന് ശ്രുതകീര്ത്തിരഥത്തിലും. 
ദു൪ജ്ജയം ഘോരമാം വില്ലു മറെറാന്നേന്തീട്ട സാബലന് 39 

പല ശത്രുക്കളെ ക്കൊന്നു. കൊണ്ടേററു പാണ്ഡുസേനയില്. 
അപ്പ്യോളണ്ടായി വന് ഘോഷം പാണ്ഡവര്ക്കു ധരാപതേ! 30 

പേടി വിട്ടിട്ട ശകുനി പോരില്ച്ചുററുന്ന കാണ് കയാല് 
ശസ്ധ്രങ്ങഠം കൈക്കെ: ണ്ടിടുമാപ്പെരുംപടകളപ്പ്െൊഴേ 4 

കാണ്ണായി വനന്പ൨൯ ശകുനി പാരമോടിച്ചി$ംപട്!. 
ദൈത്യസൈനൃത്തിംനദ്ദേവരാജ൯ മദ്ദിച്ചവണ്ണമേ ക് 
പാണ്ഡവപ്പട യെക്കെഠന്നു മുടിച്ചു സബലാത്മജന്. 

26. ശിഖണ'“ഡ്യപയാനം 

കൃപനോടു പൊരുതു” പരവശനായ ധൃഷ്ടദ്യമ“നന്, പിന്വാങ്ങി ഭീമനു 
ള്ള ദിക്കില് ചെന്നുചേരുന്ന. കൃതവര്മ്മാവിനോടേററു ശിഖണ്ഡിയയും തോ 
ല്ലുന്നു. പാണ്ഡവപ്പട പിന്തിരി ഞ്ഞോട്ടന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ധൃഷ്ടദ്യമ നനെ യുദ്ധത്തി ല്ത്തടുത്തു കൃപര മന്നവ! 
കാട്ടില് പൊരുന്ന സിംഹ രെശ്ശൂരഭം*തടയു.പടി. 1. 

ആശ്ശുക്തന് ഗാതമ൯ ചെന്നു തടുത്തീടിന പംര്ഷരതന് 

അടി വിട്ടടി മാറാനും ശക്തനായീല ഭാരത! മ 
ധൃഷ്ടദൃമ്നത്തേരൊടേററാഗ്ഗാതമത്തേരു കണ്ടുടന് 
തൂസിച്ചുപോയ് ജീവജാലം ക്ഷയം പെട്ടെന്നുമോര്ത്തുപോയ്. 

അതില് ബുദ്ധി മടുത്തിട്ടു മാഴ”കീ തേരാളി സാദികരം: 

* * ദ്രോണദ്ധ്വം സത്തി നാല് ക്രുദ്ധനാണീ മര്ത്ത്യോത്തമന് ദുഡം 
ഉദാരബുദ്ധി ദി വ്യാസ്്രവേദി തേജസ്വിയാം കൃപ൯; 

ധൃഷ്ടദ്യമ” നന്നു കൃപരില് നിന്നും ക്ഷേമം വരില്പയോ? 9 

ൽ ശരഭം എട്ടടിനോന്. 
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ഇരസ്റ്റൈന്യമൊക്കയീഗ്ഘോരഭയം വിട്ടൊഴിയില്പയോ? 
൭ കാന്നൊട്ട ക്ഭകയില്പല്ലോ നമ്മെയൊക്കു ദവി ജോത്തമന്? 

അത്തകന്നെതിരായോരീ രൂപം ക.ണന്നത-കിലോ 

ഇപ്പേറടം ഭാരദ്വാജവഴി പോകുമീഗ്ഗര.മമാത്മജന്. 
കൈവേഗമേറുമാചാരൃന് നിത്യം പോരില് ജയിപ്പുവന് 
അസ്സ്രജ്ഞന് വീര്ൃയമുടയോന് പാരം ക്രോധമിയന്നവന്. 

കാണാകന വിമുഖനായ” പോരില് ദഭൂൃപദപുത്രനെ. "' 

എന്നീവണ്ണം പലതരം നിന് കൂട്ടര്ക്കും പരര്ക്കുമേ 

അവരങ്ങേറെറതിര്ക്കുമ്പോഠംച്ചൊല്ല കേഴംക്കായി മന്നവ! 

കോപത്താല് നെടുവീര്പ്പിട്ട നൂപ, ശാരദ്വതന് കൃപ൯ 

അദ്ദിപ്പിച്ചു പാര്ഷതനെ മര്മ്മം തോറുമ്ചേഷ്ട്നെ.. 
പോരില് വന്പന് ഗതാ നങ്ങാഹസിച്ചീടമായവന് 

മഹാമോഹത്തിലുഠംപ്പെട്ട ചെയ്യേണ്ടതറിയാതെയായ. 

അവനോടോതിനാന് സൂതന്: “ക്ഷേ: മല്ലല്ലി പാഠര്ഷത! 

ഇത്തരം വ്യസനം പോരില് കണ്ടിട്ടില്ലി ങ്ങൊരിക്കലും. 

ദൈവത്താല് വന്നു വീണില്ല മര്മ്മം പിളരുമനുകഠം 

എങ്ങും മര്മ്മങ്ങഠം നോക്കീട്ടാ ദവി ജശ്രേഷ്ഠനയച്ചവ. 

ആഴി വിട്ട നദീവേഗം പോലെ ഞാന് തേര് തിരിച്ചിടാം 

ദൂഡ്ധം നിന് വിക്രരം പോക്കുമീ ബ്രാഹ്മണനവദ്ധ്യനാം.'' 

രാജാവേ, മെല്ലെയാദ്ധൃഷ്യദ്യമ “നന് ജല്പിച്ചി തപ്പെൊഴേ: 

*  മോഹിക്കുന്നുണ്ടെന്മനസ്സ താത, ദേഹം വിയര്ക്കയാം 

വിറകൊള്ളന്നിതെ൯ന് മെയ്യില്ക്കുളര്മെയ് കൂടിടുന്നു മേ. 

പോരില് ദധിജണെ വിട്ടെത്തു മെല്പെയര്ജ്ജുനനുള്ളിടം; 

പോരിലര്ജജുനനോ ഭീമസേനനോ തുണയൊക്കുകില് 

സുതം, ക്ഷേമം കിട്ടമി പ്പേളെന്നുണ്ടുള്ളിലുറപ്പ മേ.'* 

അശ്വങ്ങളെയടിച്ചാട്ട് പ്പ്യായീ സാഥി മന്നവ! 

വില്ലാളി ഭീമന് നിന് യോധന്മാഭരോട പൊരുതുന്നിടം. 
ധൃഷ്ടദ്യര“നഭന്റ തേരോടിപ്പോയ മായ്ക്കണ്ട മാരിഷ! 
പിന്നാലേ ശരജാലങ്ങംം തുക ൭ക്കൊണ്ടെത്തി ഗതമന്൯ 

ശംഖുമൂതീടിനാന് പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടുമരിന്ദ! 

ശക്രന് നമുചിയെപ്പോലെ പാഞ്ചാലഭമനയകററിനാന്൯. 
പോരില്ദ്ദുരാസദന് ഭീഷ'മമുതൃവായ ശിഖണ്ഡിയെ. 

വീണ്ടും ചിരിച്ചുംകൊന്ടേററു തടുത്തു ഹൃദി കാത്മജന്. 

ശിഖണ്ഡി ഹറദ്ദികൃരഥി ശ്രേഷ്നോടങ്ങെതി രത്തുടന്് 

കഴുത്തില് കീഴെച്ചി ലെയ” തൂ തീക്ഷ” ണഭല്പങ്ങളഞ്ചുതാന്൯. 
കൃതവര്മ്മാവറുവതമ്പെയ്ക കി റിച്ചൊടിച്ചവന് . 

വില്പത്ത്രിതൊരമ്പാലേ ഹസിക്കും രഥി മന്നവ! 
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ഉടന് മറെറാരു പില്ലേന്തിബ്ബലവാന് ട്രപദാത്മജന് 24 
കോപിച്ചു നില്ലനില്ലെന്നു ഹാദ്ദികൃനൊടു ചൊല്ലിനാന്. 
പൊന്കടക്കെട്ടുമായ”ത്തേച്ച തൊ റമ്പായവന്െറമേല് 25 

എയ്ക്കാനതൊക്ക നൃപതേ, ചട്ടയില്ത്തട്ടി വീണുപോയ്. 

പാഴീലായിട്ടായതെല്ലാം താഴേ വീണതു കണ്ടുടന് 4൧6 

നല്ല തീക്ഷണക്കത്തി യമ്പാല് വില്ലറുത്തീടിനാനവന്. 

കൊമ്പററ കാളയെപ്പോലെ വില്പറെറാരവനെത്തദാ 4? 

ചൊടിച്ചു കൈഷ്ണും മാറത്തുമെണ്പരതമ്പുകളാഴ ത്തി നാന്. 

ക്രുദ്ധനാം കൃ.തവര്മ്മാവുമമ്പേററു മുറിപ്പെട്ടവന് 28 

കടത്തില്നിന്നു തണീര്പോലൊഴുക്കീ ചോര മേനിയില്, 

കൃതവര്മ്മാവു ശോഭില്ലൂ ചോരകൊണ്ട നനഞ്ഞവന് ക 

മഴകൊണ്ടലി യ്യം ചാല്യമല പോലെ നരേശ്വര! 

അമ്പുകൂട്ടത്തൊടും വേറേ വില്ലെടുത്തുടനാ പ്രഭ 30 

ശിഖണ്ഡിയെച്ചുമലിലായ പ്രഹരിച്ചു ശരങ്ങളാല്. 

ബാണങ്ങഠം ചുമലില്ക്കേറിശ്ശോഭിച്ചിതു ശിഖണ്ഡിയും ര! 

കൊമ്പും ചില്പയയമുള്ളോരു വന്മരം പോലെയപ്പ്പൊഴേ. 

അവര് തമ്മില് കിണഞ്ഞെയ്കു ചോര മെയ്യിലണിഞ്ഞവപര്൪ 82 

ശോഭിച്ചു തമ്മില്ക്കുത്തേററ വൃഷഭങ്ങഠം കണക്കിനെ. 
തമ്മില്ക്കൊന്നീടവാനേററം പ്രയത്നിച്ചാ മഹാരഥര് 338 

തേരോടിച്ചവിടെച്ചുററീ പല മണ്ഡലമാര്ഗ്ഗവും. 

കൃതവര്മ്മന് പാര്ഷതനെപ്പേംരിലാഞ്ഞെയ്കു മന്നവ! 8൧. 

പൊന്കടക്കെട്ടുമായ"ത്തേച്ചു മൂര്ച്ഛയിട്ടെഴ്വതമ്പിനാല്. 
അവനെറമേല് പോരിലൊരമ്പാബ ഭോജന് സുഭടോത്തമന് 35 

ജീവന് പോക്കും ഘോരമാമൊന്നെയ്കുകൊണ്ടിതു സത്വരം. 
അതേററവന് നരപതേ, മൂര്ച്ഛുയി ല്പ്പെട്ടിതപ്പെൊഴേ 96 
കശ ”മലപ്പെട്ടുട൯്തന്നെ കൊടി ക്കാലിലണതഞ്ഞുപോയ. 

പോര് വിട്ടു മാററീയടനേ സുതനാ രഥി മുഖ്യനെ 377 

ഹാദ്ദികൃബാണമേററാര്ത്തിപ്പെട്ട വീര്പ്പിട്ടിടമ്പൊഴേ. 

ശൂരനാമാ ദഭ്രപദജന് തോറാതിന്നപ്പുറം പ്രഭോ! 
ചുററും വധിക്കപ്പെട്ടീടം പാണ്ഡവപ്പട പാഞ്ഞു പോയ് 98 



27. അരജജുനവിജയം 

ഡുദ്ധം വീദ്ദും ഭയങക്കരമാകുന്ന. ശ്രുതഞ്ജയന്, സാശ്രൃതി, ചന്ര്രദേവന് 

സത്ൃശഡോനന് മുതചായവര് അരജ്ജുനനാല് വധിക്കപ്പെടുന്നു. സംശപ്ക 

സെനൃത്തിലും വളരെപ്പേര് ചത്തൊടുങ്ങുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ശ്വേതാശ്വനും മഹാരാജ, മുടിച്ച നിന്െറ വന്പട 
പഞ്ഞൊിക്കൂട്ടത് ലേറെറങ്ങും ചിന്നിക്കും കാറ പോലവേ. 1 
ത്രിഗര്ത്തരവധനാടേററു ശിബാധാരും കുരുക്കളം 

സാല്വചര് സംശപ്പകന്മാരുമാ നാരായണസൈന്യവും. 4 

സത്ൃസേന൯ ചന്ദ്രദേവന് മിത്രദേവന് ശ്രുതഞ്ജയന് 
ചിര്ൂസേന൯ സരശ്രൃതിയാ മിത്ൂവര്മ്മാവു ഭാരത! ടി 
ത്രിഗരത്തരജേന് യൃദ്ധത്തില് ഭ്രാതാക്കളൊട ചേരസവനു 

നാനാശ്ന്്രജ്ഞര് വില്ലന്മാര് പുത്രന്മാരോടടമങ്ങനേ ട് 

ശരജാലം വിട്ട പേടരില്ത്തുകി ക്കൊണ്ട് കിരീടിയെ 

എതിര്ത്തു വര്ഷിച്ചു ജലാഘങ്ങളാഴി യെയാംവിധം. 5 
നൂറായിരം യോധരവര് ചെന്നേററര്ജജുനനോടുടന് 

താര്ക്ഷ്യനെക്കണ്ട സരപ്പങ്ങഠംപോലെല്ലാരും ലയിച്ചുപോയ്. 

പോരില്ക്കൊല്പപ്പെടുരവര് വിട്ടില്ല പാണ്ഡുപുത്രനെ 
ദഹിക്കും ശലഭക്കൂട്ടം തിയിനെപ്പോലെ മന്നവ! 

മൂന്നമ്വെയ് തൂ സത്ൃയസേനന് പോരില് പാണ്ഡുകുമാരനെ 
ത്രിഷഷ്ടിയാ മിത്രദേവനേഴമ്പാച്ചന്ര്രദേവനും. 8 

മിത്രവര്മ്മാവെഴുവതും മൂന്നും സരശ്രുതി യേഴുമേ 

ശത്രുഞ്ജയ൯താനി ഭപതൊന്പതമ്പു സുശര്മ്മനും. ഇ 

യദ്ധത്തില് പലരൊത്തൊയ്യാനെതി ര്ത്തെയ്രൂ നരേദ്ര്രരെ 

ഏഴ മ്പയ്ക്കാസ്സ്ൂരത്ര്യതയെസ്സതൃസേനനെ മൂന്നുമേ. 30 

ശത്രുഞ്ജയന്നിരുപതാല്ലന്ദ്രദേവനെയെട്ടുമേ 
മിത്രദേവനെ നൂറമ്പാഠ ശ്രുതസേനനെ മൂന്നുമേ. 11. 

ന്പതാ മിത്രവരമ്മാവസ്തവര്മ്മാവി നെയെട്ടുമേ 

ശത്രുഞ്ജയക്ഷി തിപനെത്തേച്ചവ്പെയ്കു വധിച്ചുടന് 343 

തലപ്പാവണ യൃന്നോരാസ്റസ്റരശ്രുതിത്തല കാച്ചിനാ൯ 

അവ്പെയ്ക്കു കാലനൂര് കേററി സത്വരം ചന്ദ്രദേവനെ, 19 
കിണയ്യം മററു തേരാളികളെയും ധരണീപതേ! 

ധാരോരുത്തരെയയുഞ്ചവ്പെയ്തു നിര്ത്തീടിനാനവന്. 34 

സത്ൃയസേനന് ചൊടിച്ചിട്ട തോമരം വിട്ടിതുല്ക്കടം 
പോരില്ക്കുൃഷ്ണ്നെറ നേര്ക്കെന്നിട്ടലറീ സിംഹനാദവും. 15 
ഹോത്താവാം മാധവന്െറയിടംകൈയു പിളര്ന്നഹോ! 
പൊന്തണ്ടെഴും നല്ലരുക്കാമതു ചെന്നു ധരാിത്രിയില്. 30 



അര്ജജുനവിജയം 699 

വന്പോരില്ത്തോമരം കൊണ്ടു വിദ്ധനാം മാധവന്നുടെ 

ചമ്മട്ടി കൈവിട്ടുപോയീ കട് ഞ്ഞാണും ധരാപതേ! 117 

അംഗം പിളര്ന്ന ഹരിയെക്കണ്ട പാര്ത്ഥന് ധനഞ്ജയന് 
തീവ്രകോപം പൂണ്ട പിന്നെക്കൃഷ്ണനോടോതിയിങ്ങനേ: 18 

* “മഹാബാഹോ, സത്ൃയസേനനനേരക്കെത്തിക്കൂ രഥം പ്രഭോ! 
ഇവനെക്കൂരമ്പു തൂകി ക്കാലനൂ൪കേററിടട്ടെ ഞാന്. "" 19 

ചമ്മട്ടിയം കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ചാപ്പുകഴാർന്നവന് 
സത്ൃയസേനന്െറ തേര് നോക്കി ത്താന് നടത്തീ ഹയങ്ങളെ. 20 

വിഭിന്നനാം കേശവനെപ്പാര്ത്തു പാര്ത്ഥന് ധനഞ്ജയല് 
സത്ൃസേനനെയവമ്വെയ്ക്ു തടുത്തിട്ടു മഹാരഥ൯ 21. 

കൂര്ത്ത ഭല്പങ്ങളെയ്കിട്ടാ രാജാവിന്നുടെ വന്തല 
പടത്തലയ്ത്ുല്ക്കൊയ്കിട്ടു പരം കുണ്ഡലമണ്ഡിതം. കമ 

അതറ്ുത്തിട്ട കൂരമ്പാല് തട്ടിനാന് ചിത്രവര്മ്മനെ 
സൂതനേയ്യം തീക്ഷ“ണവത്സദന്തത്താലങ്ങു മാരിഷ! 28 

വീണ്ടും സംശപ്ഏകന്മാരെശ്ശുരജാലങ്ങളാല് ബലി 
സംക്രുദ്ധനായ” കൊന്നു വീഴത്ത" നൂറുമായിരവും ശരി, 34 

പരം വെള്ളിക്കടക്കെട്ടാം കത്തിയമ്പാലെ മന്നവ! 
വന്പനാം മിത്രസേനന്്െറ തല കൊയ രൂ മഹാരഥന്. 258 
പുണ്ണെവ്പിലായിട്ടാഞ്ഞെയ്ക്ു ചൊടി പുണ്ടാസ്സശര്മ്മനെ 
എല്പാസ്സുംശപൃകന്മാരും വളഞ്ഞര്ജ്ജൂനനെ ദ്ൂതം. 426 

ശസ്്രരപലംകൊണ്ട മഭിച്ചൂ ക്രുദ്ധര് ദിക്കു മുഴക്കുവോര് 
അവരദ്ദിച്ചിടടം ജിഷ'ണു ശക്രതുല്ൃപരാക്രമന് [7 

അമേയാത്മാവൈന്ദ്രമസ്രും പ്രയോഗിച്ചു മഹാരഥന് 
പരം ശരസഹസ്രങ്ങഠം കാണായ “൨൯൬ ധരാപതേ! 28 
മുറി ഞ്ഞീടും കൊടികളം വില്പുമങ്ങനെ മാരിഷ! 

തേരും കൊടിക്കൂറകളമാവനാഴി നുകങ്ങളം ക 

അച്ച ചക്രങ്ങളം രശ്മി യോക്ത്രങ്ങളമതേവിധം 
കൂബരങ്ങഠം വരൂഥങ്ങഠം പോരിലമ്പകളങ്ങനെ 90 

അശ്വങ്ങഠംമല്പ്പതി ച്വീടമുഷമി പ്രാസങ്ങളങ്ങനെ 

ഗദയമ്മട്ട പരിഘം പട്ടസം വേലു തോമരം 31 

ചക്രങ്ങരം മുഠംത്തടി കളം കൈകാല് തുടകളങ്ങനെ 

കണ്ഠസൃത്രം തോഠംവളകഠം കേയ്യരം പിന്നെ മാരിഷ! 2 

മുത്തുമാല പതക്കങ്ങളണിച്ചട്ടകഠം ഭാരത! 
കുട. വെഞ്ചറമരമുടിച്ചാര്ത്തൊടൊക്കും ശിരസ്സ്കഠം 5 

ഇവ വിഴും ശബമങ്ങമിങ്ങും കേഴഠംക്കായി മന്നവ! 

കുണ്ഡലം ചാര്ത്തി നല്ക്കുണ്ണുമൊത്തു പുര്ണ്ണ്ണേന്മുകാന്മിയില് 

കാണായി മന്നില് തലകഠം വാനില്ത്താരകാഠംപോലവേ. 



സ് 00 കര്ണ്ണവധപവ്വം 

നല്പ്പൂമാലകം വസ്റ്രങ്ങം ക.ന്ദനച്ഛാരത്തുമൊത്തഹോ! [ 

കാണായി സോില്കക്കെസിട്ടേ.റക്കള്ള ദേഹങ്ങളങ്ങനെ 

ഗന്ധര്വ്വനഗരപ്രായം ഘോരമായത്തീര്ന്നിരാ രണം 36 
ചത്തുവീ ണെഴുമുക്കേറും ക്ഷത്രരാജക്ുമാരരും 

ആനയശ്വങ്ങളം വീണു പാരം ചിണുന്ന പോര്ക്കളം 317 

ചിന്നും മലകളള്ളോണം പോരിലേററമഗ്യമായ് 
വന്പനാമാപ്പാണ്ഡവന്നു ചക്രമാര്ഗ്ഗം പെടാതെയായ് 38 
ഭല്പങ്ങളാല് ശത്രുവീരഗജാശ്വാഘം മുടിക്കവേ 
താഴന്നുപോയ് ചേററിലാംപോലെ രഥചക്രങ്ങഠം മാരിഷ്! 

ചോര ചേറായിടുന്നോരാപ്പ്യോര്ക്കളത്തില് ചരിക്കവേ 

താഴുന്ന ചക്രങ്ങളേററം താങ്ങിയേന്തീ ഹയങ്ങളം 0 
പാരം ശ്രമപ്പെട്ടകൊണ്ടെ മ2നോവായജവത്തൊടും. 
വില്ലാളിയാം പാണ്ഡുപുത്ര൯ കൊല്ലുമാപ്പടയപ്പ്യൊഴേ 42. 

മിക്കതും വിമുഖം മുററും നില്ലാതായിതു മാരിഷ! 

പെരുത്ത സംശഘ്കരെപ്പോരില് ജിഷണു ജയിച്ചുടന് 42 
ശോഭില്ചിതപ്പെൊഴാപ്പാരത്ഥന് പുകയ ററഗ്നി പോലവേ. 

28. സങ്ക,ലയുദ്ധം 

ധര്മ്മപുത്രരും ദുര്യോധനനും തമ്മില് ഏററുമുട്ടന്നു. ആനകളുടെ യുദ്ധവും 

പരാക്രമവും. രണ്ട ഭാഗത്തും വലിയ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയ൯ പറഞ്ഞു 

പെരുത്തമ്പകഠം തൂുകീടുടം യുധിഷ്ഠിരനെ മന്നവ! 

പേടികകൂടാതെതിരത്തേററു താനേ ദുര്യോധനന് നൃപ൯. 3, 

മഹാരഥന് നിന്െറ മകകൃക്കില് പാഞ്ഞെത്തിട്ടമ്പൊഴേ 

ദൂതമെയ്കാദ്ധര്മ്മരാജന് നില്ലനിള്ലെന്നുമോതിനാന്. കു 

അവനെത്താനെതിര്ത്തെയ്ക കൂരമ്പൊന്പതുകൊണ്ടവന് 
പാരം ചൊടിച്ചു ഭല്പംകൊണ്ടെയ് തൂ സാരഥിയേയുയമേ. 3 

പൊന്൯കടകെട്ടുമായ” തേച്ച പതിമ്മൂന്നു ശരങ്ങളെ 
ഉടന് യുധിഷ്ഠിരമുപനെയ “തൂ ദുര്യോധനന്െറമേല്. & 
നാലശ്വങ്ങളെ നാലമ്പു കൊണ്ടു കൊ മഹാരഥന് 
അഞ്ചാമമ്പാല് സൂതനുടെ തല മെയ് വിട്ടു മഠാററിനാന് ൭ 

ആറാമതാല് മന്നനുടെ കൊടിയേഴാമതാലെ വില് 

എട്ടാമതാല് വാളമങ്ങു വീഴ്ത്തി ക്കൊണ്ടിതു ഭൂമിയില്. 6 

അഞ്ചമ്പകെണ്ടരചനെയട്ദിപ്പിച്ചിതു ധര്മ്മജന് 
അശ്വങ്ങഠം ചത്തൊരാത്തേരില്നിന്നു ചാടീട്ടു നിനയമമക൯ 7 



സങജ്കലയുദ്ധം 701 

ഏററം വ്ൃസനമാപ്പെട്ടോന് നില്ലയായര് നിലത്തുതാന്. 
കഷ്യപ്പാടില് പെട്ടവനെക്കര്ണ്ണ്ദ്രരണി കൃപാദികഠം 8 
കണ്ടുടന് ചെന്നിതു നരനാഥനെക്കാത്തുകൊള്ളവാന്. 

പരം പാണ്ഡവരെല്ലാരും ചുഴന്നാദ്ധര്മ്മപുത്രനെ 9 
പിന്തുണച്ചൃ പോരില് നൃപ, പിന്നെയുണ്ടായി താഹവം. 

പരം പോരില്ക്കൊട്ടിയാര്ത്തു പെരുമ്പറയ സംഖ്യമേ 30 

പെരും കിലുകിലാഘോഷം പുറപ്പെട്ടിതു മന്നവ! 

കുരുക്കളോട$ പാഞ്ചാലരവിടെപ്പോരിനെത്തിനാര 18 

ആഴയംകാളാളകളോടേററു കൊമ്പന്മാരോടു കുംഭികഠം 

തേര്കഠം തേരുകളോദശ്വരൂഡരശ്വങ്ങളോടുമേ. ൫2. 

ദ്വന്പ്വങ്ങളാര്ന്നു നൃപതേ, പോരില്ക്കാണേണ്ട മാതിരി 
പല മട്ടിലചിന്ത്യങ്ങഠം ശസ്ൂമാറന്നുത്തം ങ്ങളായ”. 13 
ആശശൂരരെല്പാമടരിലെളപ്പം സുഹ ചിത്രമായ് 

പെരുത്തുക്കില് പൊരുതിനാര് നമ്മില് കൊല്വാന്൯ മുതിര്ന്ന 

യോധ്വ്രതമെടുത്തുള്ളോര് യുദ്ധത്തില് കൊന്നു തങ്ങളില് [വര്. 

യൃദ്ധത്തെപ്പിന്നി ലാക്കീട്ടി വ്വരറരുമെരിക്കലും. 
മുഹൂര്ത്തം മാത്രമാ യുദ്ധം ഭംഗിയേറുന്ന കാഴ്ചയായ. 16 

പ്പിന്നെയുന്മത്തമട്ടായിട്ടതിര വിട്ടു ധാരാപതേ! 

തേരാളിയാനയോടേററു കരമ്പെയ്ക്കു പിളര്ന്നുട൯ 16 

അയച്ചു കാലനൂര്ക്കായി മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല്. 
ആനയശ്വങ്ങളോടേററു തട്ടിപ്പലതിനേ രണേ 177 

അതാതിടത്തപ്പൊഴപ്പേഠടം കുത്തിക്കീ റ്" കഠോരമായ”. 

കുതിരക്കാര് പലരുമേ ഹയങ്ങളെ വളഞ്ഞുമേ 18 

അങ്ങന്നുമിങ്ങുന്നുമെത്തിത്തലശബദം മുഴക്കിനാര. 

അവര് പാഞ്ഞേററിടുന്നോരു കൊമ്പനാനകളേയുമേ 39 

പള്ളഷ്ണും പിന്പുറത്തായയം ഹനിച്ചു ഹയസാദികം. 
പല വാജി കളെപ്പായിച്ചാ മദത്തഭങ്ങം മന്നവ! 20 
കുത്തി ക്കൊനനൂ കൊമ്പകൊണ്ടു ചിലര് മദ്ദിച്ചു മററവ 

അശ്വത്തെയശ്വസ്ഥരെയ്യം കുത്തീ കോപിച്ചു കൊമ്പിനാല് 21 

ചിലരുക്കില് ചെന്നു പിടിച്ചെറിഞ്ഞു ശക്തി ഖൃള്ളവ. 

കാലായം പഴുതു നോക്കീട്ടു ചുററുമമ്പെയ്യ കും ഭികഠം ക 

ഉഗ്രമാര്ത്തസ്വരം കൂട്ടീ പാഞ്ഞുപോയ“ പത്തു ദിക്കിലും. 
വന് പോരിലുടനേ മണ്ടും കാലാളകളടേയുമേ 8 

വെടിഞ്ഞു ചട്ടയുടനേ കുതിച്ചാപ്പോര്ക്കളത്തിലേ 

ലാക്കാണിതെന്നു ചിന്തിച്ചു കമ്പിട്ടങ്ങനെ കുംഭികഠം കര് 
പോയ് പിടിച്ചു പിളര് നല് വിചിത്രച്ചട്ടയപ്പെഠഴേ. 

വഭളഞ്ഞായതിലേര്പ്പെട്ടള്ളാനക്കാരെപ്പദാതികരം ക 
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കെന്നാരിടയ്ക്കുായവരെയു ക്കറം ബലശാലികഠം. 
തുമ്പ  ക്കൈകൊണ്ടാന മാനത്തെറിഞ്ഞിട്ടടരില് ചിലര് 96 
വീഴു ഃമ്പോഠം കൊമ്പിനാല് കുത്തിയഭ്യാസംപുണ്ട കുംഭികഠം; 
കൊമ്പി മേല്ക്കേററിയ്യക്കോടും കൌൊനനൂ ചിലമെയാനകഠം.27 

പട മാറിച്ചെന്നു കേറിച്ചിലരേ കൊമ്പനാനകഠം 
വീണ്ടും തട്ടിമറിച്ചിട്ട മദിച്ചിതു മഹീപതേ! ൧൫ 

മറേറാരോ കുംഭികളടെ മുന്പിലാപ്പെട്ട കൂട്ടരെ 

യുദ്ധത്തില് വി ശറിപ്രായം വീശിക്കെനൂ ധരാപതേ! 29 

വലിച്ചെറിഞ്ഞു ദേഹങ്ങഠം പോര്ക്കളത്തിലതാതിടം, 

പ്രതിമാനം മസ്പുകം വന് കൊമ്പിന്കടയി വററിലും 30 

തോമരം വേല് കത്തി കളാല് ഹനിക്കപ്പെട്ട കുംഭികം. 
പാര്ശ്വത്തില് നിന്നിടും ക്രൂരരഥാശ്വസ്ഥരടുത്തവര് 91 

നിഗ്രഹിച്ചു പിളര്ന്നിട്ട ചരിഞ്ഞു ചില കുംഭികഠം. 
പെട്ടെന്നു തോമരംകൊണ്ടു ചില സാദികളാഹവേ 2 

മദ്ദിച്ചിരൂക്കിലടരില് ചട്ടയിട പദാതിയെ. 
അതാതിടത്തപ്രകാരമാത്താവരണമേ നൃപ! 838 

ചില തേര്കളെ നാഗങ്ങഠം പോയ് പിടിച്ചിട്ട മാരിഷ! 
ഘോരഭീഷണി യൃദ്ധത്ത. ലുക്കെടുത്തങ്ങെറിഞ്ഞുതേ. 34 
ചത്തുവീണി തെഴുത്താണിയമ്പുകൊണ്ട മഹാഗജം 

വഭ്കും കൊണ്ടു തകര്ന്നദ്രിശൃംഗം പോലെ ധരിത്രിയില്. 36 

ഭടന്മാര് ഭടരോടേററു ഹനിച്ചു മുഷ്ടി കൊണ്ടുമേ 

മുടി ചുററി വലിച്ചിട്ടു പിളര്ന്ന ചിലര് തങ്ങളില്. 96 

ചിലര് കൈകളയര്ത്തീട്ടു നിലത്തിട്ടു മറിച്ചുടന് 

മാറില്ച്ചവിട്ടിക്കേറീട്ട തല വീശീ പിടട്ക്കുവേ. 377 

ചത്തോനെയന്യ൯ കാല്കൊണ്ടതട്ടിയപ്പോഠംദ്ധരാപതേ! 
വീഴുന്നൊരുത്തന്െറ തജയന്യന് കൊയ്കതിതു മന്നവ! 98 
മറെറാരാഠം ജീവനുള്ളോന്െറ മെയ്യില് ശസ്രരത്തെയാഴ”ത്തി 
മുഷ്ടി യൃദ്ധം മുത്തുവനനൂ യോധന്മാര്ക്കങ്ങ ഭാരത! നാന് 

ഉഗ്രകേശഗ്രഹണവും ഭീഷണം ബാഹ്ൃുയദ്ധവും. 

മറെറാരുത്തനൊടേല്ലമ്പോളറിയിക്കാതെ മറെറാരാഠം 430 

നാനാശസ്ധ്യങ്ങളാല് പ്രാണഹാനി ചെയ് തൂ പലേതരം. 
യോധര് തങ്ങളിലേറേറവം ൩ങ്കലപ്പോര നടക്കവേ 43 

ഉയര്ന്നേററു കബന്ധങ്ങഠം നൂറുമായിരവും ശരി. 

ചോരകൊണ്ട നറഞ്ഞുള്ള ശ്ര്പൃങ്ങഠം കവചങ്ങളം 42 

ചെഞ്ചായം തേച്ച വസ്ത്രങ്ങഠം പോലെ ശോഭിച്ചിതപ്പൊഴേ. 
ശസ്രരസങ്കല മിമ്മട്ടതൃഗ്രമായീ മഹാരണം ടട 
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ഉന്മത്തഗംഗംപ്രതിമം" പാരിലെച്ച നിറഞ് ഹോ! 
ശരാതുരസ്വപരരെയറിയാതറയി മന്നവ! 4 

യുദ്ധം ചെയ്യേണമെന്നേല്പ്പു രാജാക്കഠം ജയകഠംക്ഷി കഠം 
തന്നാഠംക്കാരെത്തങ്ങഠം കെ.൬ വന്ന മാററാരെയം നൃപ! 6 

ഇരുസൈനൃയത്തിലും വീരര്മുൂലം വ്യാകലമായിതേ 
തേരുടഞ്ഞും മ്ഹാരാജ, വാരണങ്ങടം പതിച്ചുമേ, 46 
അശ്വങ്ങഠം വീണമവിടെക്കാലാളകഠം മറിഞ്ഞുമേ, 

ചോരമാംസച്ചേറുകെട്ടി ക്കേറാന് വയ്യാത്ത മട്ടിലായ. 47 

ഭൂമി ചോരയൊഴുക്കീടുമമ്മട്ടായ”ത്തീര്ന്നു മന്നവ! 
പാഞ്ചാലരെക്കൊന്നു കര്ണ്ണന് ത്ര 1ഗര്ത്തന്ാരെയര്ജ' ജൂനന്.48 

ഭീമന് കുരുക്കളേ മുററുമാനക്കൂട്ടത്തെയം നൃപ! 

കുരുപാണ്ഡുപ്പുടകളിലീ നാശം വന്നിതി ങ്ങനെ 9 
അപമാഹനത്തി നന് നിള്ലെപ്പെതംപുകളിന.ശയാല്. 

29. ദുര്യോധനപരാഭവം 

ധര്മ്മപുത്രനും ദുര്യേധനനും തമ്മിലള്ള സമരം തുടരുന്നു. കടുത്ത ഒരു 
ഗദയുമേന്തി ദുര്യോധനന് ധര്മ്മപുത്രരെ സമീപിക്കുന്നു. ധര്മ്മപുത്രര് പ്രയോ 
ഗിച്ച വേലേററു് കാരവജ്്യേഷ്ഠന് മോഹിച്ചു വഴന്നു. ഭീമന്െറ അഭ്യര്ത്ഥന 

യനുസരിച്ചു് പാണ്ഡവജ്കേഷ്ഠന് ദുര്യോധനനെ കൊല്ലാതെ വിടുന്നു. 

ധദുതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

അതി തീവ്രങ്ങഠം ദുഃഖങ്ങഠം ദുസ്സഹങ്ങഠം പലേതരം 

കേട്ടേ൯ സഞ്ജയ, നീ ചൊല്ലീട്ടെന്െറ മക്കഠംക്കു നാശവും. 1 
നീ ചൊല്വതും നടക്കുന്ന യുദ്ധവും നിരുപിച്ചതില് 

കരരവന്മാരില്പയെന്നുതന്നെ തീര്ച്ചപ്പെടുത്തി ഞാന്. ക 

വന് പോരില്ത്തേര് പോക്കി വിട്ട ദുര്യോധനനുമങ്ങനെ 
ധര്മ്മഭൂവും ചെയ്തതെന്താണവന്നെന്താ നരേന്ദ്രനും? 3 
അപരാഹനത്തിലാ രോമഹര്ഷണം രണമെങ്ങനെ? 

അതു ചൊല്ലൂ സഞ്ജയ, നീ മുറഷ്ക്കൂ പടുവല്പയോ? ക് 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സൈന്യങ്ങഠം തമ്മില് നേരിട്ടു തിരിഞ്ഞു പൊരുതുമ്പൊഴേ 
വേറിട്ട തേരില്ക്കയറീ നിന്െറ പുത്രന് ധരാപതേ! ി 
രോഷമൊട്ടേറെയുഠംക്കൊണ്ടു വിഷോഗ്രാഹി3 കണക്കിനെ 
ദുര്യോധനന് പാര്ത്തു കണ്ടു യൃധിഷ്യി രനരേന്ദ്രനെ. 6 

1 ഉന്മത്തഗംഗാപ്രതിമം --കരകവിഞ്ഞൊഴകന്ന ഗംഗയെപ്പേോലെ. 2ശ 
രാതുരസ്വപരര് . അമ്പേററു പരവശരായ സ്വപക്ഷീയരും പരപക്ഷീയരും 
3 വി ഷോഗ്രാഹി ---വിഷശക്തി കൊണ്ടു? ഉഗ്രനയേ സര്പ്പം. 
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പറഞ്ഞു സൂതനോടാശു പോകപോകെന്നു ഭാരത! 
*  എന്നെയങ്ങുടനെത്തക്കുകെങ്ങുണ്ടോ സൂത, പാണ്ഡവന്, "7 

വെണ്കെഠററക്കുടയാല് രാജിക്കുന്ന രാജാവു ദംശിതന്,. ”" 

രാജാവു കല്ലിച്ച സുരന് രാജാവിനുടെ തേരിനേ ി 
യൃധിഷ്ിരന്െറ നേരിട്ടു വിട്ടു യുദ്ധത്തിലപ്പ്യൊഴേ. 
അപ്പോം യൃധിഷഫ്ടഴിര൯ ക്രുദ്ധന് മദിച്ചാന കണക്കിനെ ഉ 

സുതനോടോതിനാന്: “ “ പോകു ദുര്യംധനനെഴന്നെടം, '" 

സമാഗമിച്ചിതാ വീരബ' ട്രാതാക്കന്മാര് മഹാരഥര്. 10 

അടുത്തേററു മഹാവീ ര്യര് വാശിപുണ്ട രണോദ്ധതര് 
വില്പഠളികഠം ശരം വിട്ട മുറിച്ചൂ തമ്മിലാഹവേ. 11 

പിന്നെദ്ദുര്യോധനന്ൃതപന് ധര്മ്മശീലന്െറ മാരിഷ! 
വില്പവ്തിതു ചാണയ്ക്കിട്ടള്ള ഭല്പത്തിനാല് രണേ. 32 

യൃധിഷ്യിരന് പൊറ്ുത്തില്ലാ ക്രുദ്ധനീയവമാനനം 

മുറിഞ്ഞ വില്ലു കൈവിട്ടു കോപത്താല് കണ് ചുവന്നവന് 13 

പടത്തലയ്ക്കുല് വേറിട്ട വില്ലേന്തിദ്ധര്മ്മനന്ദനന് 
ദുര്യോധനന്െറ കൊടിയ്യം വില്ലും കണ്ടിച്ചു വിട്ടതേ. 14. 
ഉടന് വേറേ വില്ലെടുത്തേറെറയ്കാന് പാണ്ഡുകുമാരനെ 
ശ്രങ്ങഠം വര്ഷിച്ചിതവര്തമ്മില് വാശിപിടിച്ചവര്. 15 

സംരബ “ധര് സിംഹങ്ങഠംംപോലെ തമ്മില് വെല്വാന് മുതിര്ന്ന 
ഹനിച്ചാരടരില്ത്തമ്മി ലാര്ത്തു കാളകഠം പോലവേ [വര് 

പഴുതും നോക്കിയവിടെച്ചുററിനാരാ മഹാരഥര് 
പരമാഞ്ഞു വലിച്ചെയ്യമ്പേററിട്ട മുറിപെട്ടവര് 17 

പൂത്തു നില്ലും പിലാശുക്കഠം പോലെ ശോഭിച്ചു മന്നവ! 
പരം ഭൂപ, ഭയം കൂട്ടും സിംഹനാദങ്ങഠം വീണ്ടുമേ 18 
തലശബ'ദങ്ങളം ചാപഘോഷവും പോരിലങ്ങനേ 

ശംഖാരവങ്ങളും ചെയ്തകൊണ്ടാരാ നരനായകര; 19 

അവര്തമ്മില് മഹാരാജ, പീഡിപ്പിച്ചിതു നിര്ഭരം. 
യൃധിഷ്ഠിരനൃപന് പിന്നെ നിന്െറ പുത്രന്െറ മാറിലായ് 0) 

വഭ്ൂദവേഗം ദുസ്സഹമാം മൂന്നമ്പെയ് തൂ ചൊടിച്ചുതാന്. 
എ മിര്ത്തെയ്യാനായവനെ നിന്െറ പുത്രന് ധരാധിപ! 21 

പൊന്കടക്കെട്ടമംയ“ ചാണകയ്ക്കിട്ടള്ളഞ്ചു ശരങ്ങളാല്,. 
പിന്നെദു ര്യോധനനൃപ൯ ചാട്ടിനാന് വേലു ഭാരത! 22 

മു ററുരുക്കായ ത്തീക്ഷ“ണമൊന്നു കൊള്ളിമീ നൊത്തത പ്പൊഴേ. 

അതെതെത്തുമ്പോളടന് മൂന്നു കൂരമ്പെയ്കക യൃധിഷ്ണിരന് 23 

മുറിച്ചു വേഗമഞ്ചമ്പകൊണ്ടെയ്യാനവനേയയമേ. 

ഇരമ്പദലടം പൊന്തഞണ്ടുള്ളതുടന് വീണു ഭൂമിയില്; ക 

വീഴു :മ്പാഠം തക്ക ള്ളിമീന് പോലെ ശോഭിച്ചു തീകണക്കിനെ. 
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വേല് നശിച്ചതു കണ്ടിട്ട നിന്െറ പുത്രന് ധരാപതേ! ക 

എയ്കാനൊന്പതു കൂരമ്പു കൊണ്ടിട്ടാദ്ധര്മ്മപുത്രനെ 

ബലവാനാം ശത്രുവാഞ്ഞെയ്യെയ ത്തേററാശ്ശുത്ൂുതാപനന് 26 

ദുര്യോധനനെയുദ്ദേശിച്ചമ്പെടുത്തിതു സത്വരം. 

വില്ലിന്നടുക്കാബ്ബാണത്തെത്തൊടുത്തിതു മഹാബലന് 217 

വലിച്ചെയരൂ മഹാരാജ, പിന്നെ ക്രൃദ്ധന് പരാക്രമി. 

ആബ്ബാണം ചെന്നണഞ്ഞിട്ട രഥിയാം നിന്െറ പുത്രനെ 28 

വ്യാമോഹിപ്പിച്ചരചനെച്ചെന്നു വീ ധരിത്രിയില്. 
പരം ദുര്യോധ്നന് ക്രുഭധന് ഗദയേന്തിജ്ജവത്തൊടും 29 

കലഹാന്തം വരുത്താനായ്പ്പാം ഞ്ഞെത്തീ ധര്മ്മജാന്തികേം 

ദണ്ഡേത്തുമന്തകന്മട്ടി ലവനെറ്റദയേന്തിയം, 30 

കണ്ട വന് വേല് പാടി നിന്െറ പുത്രനില്ദ്ധര്മ്മനന്ദനന്. 

ഉക്കോടും കൊള്ളി മീന്പോലുജ്ജ്വലിപ്പോന്നുടനപ്പെഴേ 31 

തേമാണ്ടവനതാഞ്ഞേററു മര്മ്മം കീറി സ്പനാന്തരേ 

ഏററമുദവി ഗ്നഹൃത്തായി വീണു മോഹിച്ചുപോയിതേ. 82 

ഭീമനായവനോടോതീ ശപഥത്തെ നിനച്ചവന്. 

* “നൃപം കൊല്ലൊല്ലിവനെ നീ" "യെന്നു കേട്ടു തിരിച്ചുപോയ, 

ഉടനേ കൃതവര്മ്മാവു പാഞ്ഞെത്തി ത്വല്ക്കുമാരനെ 

തുണചു ദുഃഖക്കടലില് താണ മുങ്ങന്ന മന്നനെ. 34 

പൊന്നിന് തകിടണിഞ്ഞുള്ള ഗദ കൈക്കൊണ്ടു ഭീമനും 

പോരില്പ്പാഞ്ഞേററിരതുക്കോടും കൃതവര്മ്മനെയപ്പയൊഴേ. 36 

ഇമ്മട്ടാ യൃദ്ധമുണ്ടായീ നിന്നാഠംക്കാര്ക്കരിവീരരായ് 

പോരില് ജയം കൊതിക്കുന്നോര്ക്കപരാഹനത്തില് മന്നവ! 36 

30. ഒന്നാംദിവസത്തെ യൃദ്ധാവസാനം 

സാത്യകിയും കര്ണ്ണനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം. കര്ണ്ണന്െറ ക്ഷീണം. അര് 
ജ്ജുനന്െറ പരാക്രമം. അനവധി കരരവഭടന്മാര് അര്ജ്ജുനെറ അസ്ത്രങ്ങഠം 
ക്കി രയാകുന്നു. പാണ്ഡവവിജയം. കര്ണ്ണന്െറ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒന്നാം ദി 

വസത്തെ യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെക്കര്ണ്ണനെ മന്പാക്ക നിന്നാഠംക്കാര് യുദ്ധദുര്മ്മദര് 

വീണ്ടും തിരിച്ചു സാഗ്രാമം ചെയ് തൂ ദേവാസുരോപമം. 1. 

ഗജ രഥ നര വാജി ശംഖഘോഷം 

പെരികെ രസിച്ചു വിചിത്രശസ്്പാതം 

കരി രഥ നര സാദിസംഘലേല്ലി- 

ച്ചതിചൊടിയോടെതിരിട്ട പോരടില്ലു. ഗി 



706 

സിതരദനം വെളുത്ത പല്ലകളോടകൂടിയ. 2 സുമുഖാക്ഷിനാസികം.ട 

കര്ണ്ണവധപര്വം 

ശിതപരശു വരാസി പടസം 
പല ശരമെന്നിവയേററ വീണുപോയ് 

ഗജ രഥ ഹയ മര്ത്തൃരാഹവേ 
പരഭടര് വാഹനമൊത്തു വീഴ൦ത്തിയോര്. 
സരസിജരവി ചന്ദ്രകാന്തിയില്.. 
സ്റ്റീതരദനം! സുമഖാക്ഷിനാസികം? 

അരിയ മകടകണ്ഡലാഡ്യമായ”-- 
പപുരുഷശിരസ്സ നിറഞ്ഞു ഭൂമിയില്. 

പരിഘമുസലശക്തി തോമരം 

നഖര മുസുണ്ണി ഗദാദിയേററഹോ! 

ഗജ ഹയ നമരാജിയെത്രയോ 

രധിരമൊലിപ്പുഴയാര്ന്ന മട്ടിലായ്. 

രഥ നര ഹയ കുഞ്ജരങ്ങള-- 
ററതി ഭയദര്ശനമുല്ക്കടയവ്രണം 
ഹതമവിടെ വിളകങ്ങിയാബ്ബലം 

പ്രളയമതില്പ്പിതൃരാഷ്ട്രതുല്യമേ. 
നൃപം, തവ സുത സൈന്യവും ഭവല്-- 
സ്പൃതരുമഹോ! സുരസൂനുസന്നിഭര് 

അമി തബലപരയ്ത്റരം കുരു-- 

പ്രവരര് ശിനി പ്രഭവോടെതിര്ത്തുതേ. 

അഴകിലഥവിളങ്ങിയാബ്ബലം 
നരവരരാജി രഥേഭസങ്കലം 
ലവണജലധി പോലെയുദ്ധത-- 
സ്വനമ സരാമരസൈനൃയതുല്യമേ. 
സുരപതിസമവിക്രന് പരം 

ഹരിസഹജോപമനാം ശിനീന്ദ്രനെ 

കതിരവകതിര്കാന്തിയമ്പുടന് 

കതിരവസുനു രണത്തിലെയ്കതുതേ. 

വരരഥ ഹയസൂതരൊത്തൊരാ-- 
നരവരനെശ്ശിനിവീരനും ഭൂതം 

ഭജഗവിഷസമപ്രഭങ്ങളാം 

പലതരമമ്പുകളെ്ക മുടിനാന്. 

ശിനിവരശരപീഡയേറെറാരാ.- 
വൃഷനു3 തൂണച്ചിതു നിന് സുഹൃജ്ജനം 

അധിരഥനു രഥീന്ദ്രരങ്ങുടന് 
ഗജ രഥ വാജി പദാതിമാരുമായ'. 

10 

14. 

നല്ലമുഖവും കണ്ണുകളും മൂക്കുമുള്ള. 3 പിതൃരാഷ്ടം ം യമപുരി, 4 വ്ൃൃഷന് കര്ണ്ണന്. 
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കടലൊടെതിര്പെടുന്നൊരാപ്പെരും-- 

പടയൊടെതിര്ത്തുടനെത്തി മാററലര് 

ദൂപദതനയനാദ്യര് പിന്നെ വന്-- 
ഗജ രഥ വാജി നരര്ക്കു നാശമായ. 

അതുപൊഴുതു നരപ്രവീരരാ_ 

നനികമഥ ചെയ്ത മഹേശപൂജയും 
അരിവധമതിനങ്ങൊരുങ്ങി നിന്-- 
പടയി ലണഞ്ഞിതു കേശവാര്ജ”ജുനര്. 

കരിമുകിലൊലീിനിസ്വനം രഥം 

കൊടി പടമങ്ങനെ കാററിലാടിയം 

സിതഹയമുടയോനടുത്തവാ-- 

റകമിളകീട്ടതു കണ്ട വൈരികഠം 

ഗാണ്ഡീ വം വില്ലുലച്ചാത്തേര്ത്തട്ടില് തുള്ളീടുമര്ജ”്ജൂനന്൯ 
അവ്വെയ്കു മൂടിയാകാശം ദിക്കും പിന്നെ വിദിക്കുമേ. 

സൂതദ്ധ്വജായധോപേതം വിമാനമെതിര്തേര്കളെ 
അന്വെയ്ത്ുടച്ചു വിജയന് കാററു കാര്കളെയാംവിധം. 

ആനയാനക്കാര്കഠം കൊടിയായുധം ധ്വജമങ്ങനെ 

അശ്വങ്ങളശ്വക്കാര് കാലാളി വരെക്കൊന്നിതെയ്യവന്. 
ചൊടിച്ചു തടയാവല്ലാത്തന്തകോഗ്രരഥീന്ദ്രനെ 
അവന്വെശ്കുകൊണ്ടെതി ര്ത്തേററൂ താനേതന്നെ സുയേറധനന്. 

അവന്െറ ചാപസുതാശ്വകേതനങ്ങളെയര്ജ”ജുനന് 
ഏഴമ്പുകൊണ്ടറുത്തൊ ററയമ്പാല് കുട നുറുക്കിനാ൯. 

ലാക്കു കണ്ടിട്ടെയ്കുകൊണ്ടാന് പ്രാണന് പോക്കും മഹാശരം 
ദുര്യോധനന്െറ നേരിട്ടതേഴായ” ദ്ൂരരണി നറുക്കിനാ൯. 

ഭ്ൂരണിതന് വില് മുറിച്ചശ്വങ്ങളെയും വിശിഖങ്ങളാല് 
കൃുപന്െറയുഗ്രമാം വില്ലും മുറില്ലൂ പാണ്ഡുനങ്ദനന്. 

ഭോജന്െറ വില്ലും കൊടിയും വീഴ്ത്തി ക്കൊന്നൂ ഹയങ്ങളെ 
ദൃശ്ശാസനണ്െറ വില് കണ്ടിച്ചടത്തു കര്ണ്ണനോടവന്. 

അപ്പോഠംസ്സ്റാത്യകിയേ വിട്ടും കര്ണ്ണനര൪ജ ജൂനനെ ഭൂതം 

മൂന്നെയ്യെയ്ണാനി രുപതു കൃഷ്ണനേ പാര്ത്ഥനെപ്പരം 

വാട്ടം തട്ടീല കര്ഞണ്ണ്ൂന്നു പെരുത്തനു കളെയ്യഹോ! 

പോരില് ശരത്രുക്കളെക്കൊല്കേ ക്രുദ്ധശക്രന്നു തുല്യമേ. 

ഉടന് സാത്ൃകി ചെന്നെയ്കു ശിതബാണങ്ങഠം കരണ്ണനെ 
തൊണ്ണൂറുമെംന്പതും കൂരമ്പാഴ“ത്തിനാന് പിന്നെ നൂറുമേ. 

പിന്നെപ്പാണ്ഡവവ് രന്മാമൊത്തദ്ദിപ്പിചു കര്ണ്ണനെ 
ശിഖണ്ഡിയാ യുധാമനയൂ ദ്രരപദേയര് പ്രഭദ്രക൪ 
യൂയുത്സുവുത്തമരജസ്സ മാദ്രീനന്ദനര് പാര്ഷതര് 

7077 
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13 

14 

19 

16 

17 

38 

19 

20 
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ചേദി കാരൂഷ കൈകേയ മത്സൃന്മാര്ക്കുള്ള സൈന്യവും 
ബലമേറും ചേകിതാനന് സുവ്രതന് ധര്മ്മരാജനും 26 

ഇവര് തേരാന കുതിര വീരക്കാലാഠംകളൊത്തഹോ! 
വളഞ്ഞു കര്ണ്ണനെപ്പോരില് വര്ഷിച്ചു പല ശസ്ൂവും ക് 

ഉഗ്രവാക്കോതിയെല്ലാരും കര്ണ്ണദ്ധവം സത്തിനുദൃതര്. 

ആശ്ശ്രവര്ഷം കൂരമ്പ വിട്ടറത്തിട്ട കര്ണ്ണനും 2൫ 

അസ്ത്രവീ ര്യാല് പോക്കി കഠററു മരം ഭഞ്ജിച്ച മാതിരി. 
ദഭതേരാനക്കാരാനയശ്വമശ്വസാദികഠം പത്തികഠം 29 

ഇവരെക്കൂട്ടമായ” കൊന്നു കാണായി രുഷ്ടനാം വൃൃഷന്. 
കര്ണ്ണാസ്രരതേജസ്സ മുടിച്ചീടുമാപ്പഠണ്ഡവപ്പട 30 

ശ്ര ററ, മെയ് മുറിഞ്ഞും മിക്കതും പിന്തിരിഞ്ഞുപോയ. 

പിന്നെക്കരണ്ണംസ്പമര്ൃത്താല് പോക്കി സ്മിതമൊടര്ജജൂനന് 
ആകാശം ഭൂമി ദിക്കെല്പാം മൂടിനാന് ശരവൃഷ്ടിയാല്. 

മുസലം പോലെ പരിഘം പോലെയും പാഞ്ഞിതമ്പുകം 32 

ശതഘ*നി പോലെ ചിലതു വജ്ൂം പോലെയുമങ്ങനെ. 

അവയേററു മുടിഞ്ഞാനയാഠം തേരശ്വാകലം ബലം 33 

കണ്ണുടച്ചേററവുമുഴന്നിതു ശബ”ദില്ലിതേററവും. 

നിഷ്കൈവല്യം പുക്കു യൃദ്ധം നരാശ്വേഭങ്ങളപ്പെൊഴേ 934 

അമ്വേററാര്ത്തിപ്പെട്ടു കൊല്ലപ്പെട്ട പേടിച്ചു പഞ്ഞു പോയ, 
അപ്പേംഠം പേറമില് ജയം പാര്ത്തു നിന്ഭടന്മാര് പിണങ്ങവേ 

അസ്താദ്രിയി ല്ച്ചെന്നണഞ്ഞു നിലകൊണ്ടിതു ഭാസ്കരന്, 
ഇരുട്ടും പൊടിയും മൂലം വിശേഷിച്ചു മഹീപതേ! 836 

ശുഭമോ ചെററശുഭമോ കാണാതായ വന്നിതൊന്നുമേ. 

രാത്രി യുദ്ധത്തി നെപ്പേടിച്ചാ മഹേഷ്വാസരപ്പൊഴേ 37 

സര്വ്വയോധികളോടൊത്തു പി൯വലിച്ചിതു കേവലം. 
ദിനാന്തത്തില് കരവന്മാര് പിന്വലിച്ചപ്പെൊം മന്നവ! 88 

ജയം നേടിത്തെളി ഞ്ഞോര് കൈനില പുക്കിതു പാണ്ഡവര്. 
പല വാദ്യരവം സിംഹനാദം ഗര്ജ്ജ**യി വററിനാല് 39 

പരന്മാരെ ഹസിച്ചചൃതാര്ജ്ജൂനസ്തൃതി ചെയ്തവര്. 
ആ വീരര് പിന്വലിപ്പയ്കകെപ്പടയാളികളേവരും 30 

ആശീര്വ്വാദം പാണ്ഡവരില് പ്രയോഗിച്ചു നരേശ്വരര്. 
അവഹാരം ചെയ്തശേഷം പ്രഹര്ഷം പൂണ്ട പാണ്ഡവര് 41 

രാത്രിയില് ശിബിരം പുക്കു പാര്ത്തുകൊണ്ടാര് നരേശ്വരര്. 
പിന്നെപ്പിശാചാശരന്മാര് കൂട്ടമായ ശ്വാപദങ്ങളം 82 

രുദ്രഠ്രീഡപ്രായഘോരപ്പോര്ക്കളത്തി ല്ക്കടന്നുത്തേ, 

നി ഗര്ജ്ജ ഗര്ജ്ജനം 



31. കര്ണ്ണദുര്യോധനസംവാദം 
ഭാവി യെപ്പററി ദുര്യോധനാദികളുടെ ആലോചന. പരരുഷത്തേക്കാരോം 

വറധിയാണു ൨ ലുതെന്നു ധൃതരാഷ്ടര്. ധ്രൃതരാഷ്ടരുടെ അന്ധമായ പുത്രവാ 

ത്സല്ൃമാണു” ഇതി നൊക്കക്കാരണമെന്നു സഞ്ജയന്. കര്ണ്ണനും ദുര്യോധന 
നും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം. കൃഷ്ണനെ പ്പോലെ സമര്ത്ഥനായ ഒരു തേരാ 
കിയെ കിട്ടിയാല് താന് അര്ജ്ജുനനെ സംഹരിക്കാമെന്നു കര്ണ്ണന് വീര 

വാദം മുഴക്കുന്നു. 

ധറൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

യഥേഷ്ടം നിങ്ങളേ മുററും വധിച്ചു നൂനമര്ജ്ജുനന് 
പോരില്ക്കൊലകങ്ററേല്ുമവന് വിടില്പന്തകനേയുമേ. 

ഒററകക ഭദ്രാ ഹരണമൊ ററയ്ക്കുഗ്നിക്കു തര്പ്പണം 
പാര്ത്ഥനൊററയ”ക്കൂഴി വെന്നു ചെയ രൂ രാജകരഗ്രഹം!. 

നിവാതക വചദ്ധ്പംസമൊററഷ്ക്കായ” ചെയ്ത ഗാണ്ഡിവി 
ഒററഷ്ണകൂ കാട്ടാളമൂര്ത്തി രുദ്ര നായ പ്പ്ൊരുതീടിനാ൯. 

ഒററ ഭാരതം കാത്തി തൊററഴ്ക്കുര്ച്ചിച്ചു രുദ്രനെ 

അവണ്മൊററഴ്്ൂവെന്നരൂക്കുള്ള മന്നോഒരയൊക്കയും. 

നിന്ദ്യരല്പവര് മാനൃനയാരവര്: ചെയ്തതു ചൊല്കെടോ 
പരം ദുര്യോധനന് സൂത, പി ന്നെച്ചെയ്യതുമെതുവാനു? 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കൊന്നുടച്ചു തകര്ത്തോരാ വിവര്മ്മായുധവാഹനര്2 

ഒച്ച താഴന്നഴലാര്ന്നോറം ശത്രു തോല്പിച്ച മാനികഠം 
കൈനിലയ്ക്കൂഠംപ്പുക്കു പിന്നെ മന്ത്രം മന്ത്രിച്ചു കാരവര് 
പല് പറിച്ചു വിഷം കെട്ടു ചവിട്ടേററരഗോപമര്. 

6 

റ് 
അവരോടോതി നാന് കര്ണ്ണന് ക്രുദ്ധാഹിപ്പടി ചിററവോന് 
കൈ കൈകൊണ്ടു ഞെരിച്ചങ്ങു നിന്െറ പുത്രനെ നോക്കിയും. 
"* യത്തന് ദ്ഡന് ദക്ഷനല്ലോ ധ്ൃതിമാന് നിത്യമരജ'ജുന൯ 
ഓര്മ്മപ്പെടുത്തുമി വനേ വേണ്ടനേരത്തധോക്ഷജ൯. 
ഉടനമ്പ്യപ്രയോഗംകൊണ്ടവന് വഞ്ചിച്ചു നമ്മളെ 
നാളെ ഞാനവരുള്ളാശയൊക്കത്തീര്ക്കും മഹിപതേ!”" 
അതു കേട്ടേവമെന്നോത യാത്രയാക്കി നരേന്ദ്രരെ 
സമ്മതം വാങ്ങി മന്നോരും സ്വസ്ഥാനം പുക്കിതേവരും. 
സുഖം രാത്രി കഴിച്ചാത്തഹരഷം പോരിന്നിറങ്ങിയോര് 
അവര കണ്ടൂ കുരുശ്രേഷ്ടന് ധര്മ്മരാജന് ചമച്ചതായ് 
ഗരുശുൂക്രന്മാര്ക്കു മതം വൃയൂഹമേററം സുദര്ജ്ജയം. 

എതിര്വ്ൃയൂഹം കെട്ടുവേധനാം വീരനെപ്പരനാശനന് 

9 

30 

11 

14 

13 

[ രാജകരഗ്രഹം എല്ലാ രാജാക്കന്മാരോടും കപ്പം പാങ്ങല്. 2 വവ 

മ്മായുധവാഫഹനര് ട പടച്ചട്ട, ആയുധങ്ങഠം, വാഹനങ്ങഠം ഇവയൊന്നും ഇല്ലാ 

ത്തവര. 3 യത്തന് . പ്രയത്നശീലന്. 
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വൃഷസ്കന്ധന് കര്ണ്ണുനെത്താന് സ്മരിച്ചിതു സുയോധനന്. 
പോരിലിന്ദ്രാഭനെശ്ശക്തിക്കാ മരരഗണതുല്യരെ 14. 

ഹേഹയാഭനെ വീര്യത്തില് മന്നനോരത്തിതു കര്ണ്ണനെ. 
എല്പാസ്റ്സേന്യങ്ങംക്കുമുള്ളം ചെന കര്ണ്ണനിലപ്പ്യൊഴേ 16 

ആപത്തില്ബ്ബന്ധുവില്പ്പോലെ വില്പനാം സൂര പുത്രനില്. 

ധൃതരാഷ്ട്ര പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണന് വൈകര്ത്തനനെ ഹേ മന്ദരേ, നിങ്ങളോര്ക്കവേ 16 
രാധേയനെക്കണ്ടി തോ ശീ താര്ത്തരര്ക്കനെയാംവിധം? 
സൈന്യാവഹാരം ചെയ്തിട്ട വീണ്ടം യുദ്ധം തുടര്ന്നതില് 7 

വൈകര്ത്തനന് കര്ണ്ണനേതുവിധം പൊരുതി സഞ്ജയ! 
സൂതപുത്രനൊടാപ്പാണ്ഡുപുത്രമേററതുമെ ങ്ങനെ? 18 
കര്ണ്ണന് താനേ മഹാബംഹു കൊല്ലും സ്യ ഞ്ജയപാര്ത്ഥരെ 
കര്ണ്ണന്നു പോരില് കൈവീര്യം ശക്രവിഷ“ണസമാനമാം. 19 
ആ മഹാത്മാവിന്നു ഘോരം ശസ്ത്രം വിക്ര മെന്നതും 

കര്ണ്ണനെത്തുണയായക്കണ്ട പോരിന്നുന്നീ സുയോധനന്. 4൧0 
ആദുര്യേോധനനെപ്പാണ്ഡുപുത്രന് മളിച്ചുകണ്ടുമേ 

പാണ്ഡവന്മാര് വിക്രമിച്ചുകണ്ടമല്പോ മഹാരഥന്. 22 

കര്ണ്ണുനെത്തുണയായക്കണ്ട പോരില് മന്ദന് സുയോധനന് 
സപൃത്രകൃഷ്ണരാം പാര്ത്ഥന്മാരെ വെല്വാന് മുരിര്ന്നതാം. 42 
അയ്യോ! കഷ്ടം, മഹാദുഃഖം പോരിലാപ്പാണ്ഡുപുത്രരെ 
കര്ണ്ണന് കടന്നതി ല്ലല്ലോ ദൈവമാണിഹ കാരന്നം. [7 
കഷ്ടം ചൂതിന്നിലയിതു നടക്കുന്നിതു ഘോരമായ” 
കഷ്യം കഠി നദുഃഖങ്ങഠം ഞാന് ദുര്യോധനമൂലമായ* 4 
എല്പ്പ ഘോരങ്ങാഠം പലതു ശല്ൃപ്രായങ്ങഠം സഞ്ജയ! 
നീതി മാനെന്നോര്ത്തിരിപ്പു താത, സബലനെസ്സഭാ 25 

കര്ണ്ണനോ രഭസന് നിത്യം രാജാവില്ക്കൂറിയന്നവന്. 
എന്നാലിമ്മട്ട വന് പേരു നടക്കുമബ്പോതു സഞ്ജയ! 26 
കേട്ടേന് നിഹതരായ് പുത്രന്മാരെ നിര് ജ്ജിതരഠയുമേ. 

പാണ്ഡവന്മാരെ യുദ്ധത്തി ല്ത്തടുപ്പാനില്ലൊരുത്തനും 27 
പെണ്കൂട്ടത്തില്പ്പേോലെ കേറുന്നല്പോ ദൈവം മഹത്തൂുതായ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ധര്മ്മമൊത്ത നിമിത്തങ്ങാം മുന്പേ ചിന്തിക്ക മന്നവ! 8 

കഴിഞ്ഞുപോയ കാരൃത്തില് പിന്നെ മര്ത്ത്യന് നിനഷ്ക്റിലോ 
അവന്നുണ്ടാകില്ു കാരൃം ചിനകൊണ്ട നശിക്കുമേ. 39 

അങ്ങഷ്ക്കീക്കാരൃയമോ മൂരെപ്പോയി തങ്ങുന്നറിഞ്ഞവന് 
മുന്നേ യൃക്തായയക്തവി ചാരണ ചെയ്യാതിരിക്കയാല് 80 

ചൊല്ലീലയോ പല കുറി നൃപ, പാര്ത്ഥരൊടേല്ലയൊലം 
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എന്നീ വണ്ണുമതും മോഹംമൂലം കേട്ടീല നീ നൃപ! 91 

പല ഘോശരപ്പിഴകെളം നീ ചെയ് തൂ പാണ്ഡുപുത്രരില് 

നീ നിമിത്തം നടക്കുന ഘോരം നൃപ, ജനക്ഷയം. 32 

ഇപ്പോളതു കഴിഞ്ഞല്ലോ മാഴ”കൊല്പാ ഭരതര്ഷഭ! 
നടന്നപടി കേഴം മുററും ഘോരവൈശസമച്യൃത. 33 

നേരം പുലര്ന്ന സമയം കര്ണ്ണന് ചെന നൃപാന്തികേ 
മഹാളജന് കണ്ടു ദുര്യോധനനോടേവമോതി നാന്. 34 

കര്ണ്ണുന് പറഞ്ഞു 

പുകഴേറും പാണ്ഡവനോടിന്നു ഞാനേളൂവന്൯ നൃപ 
ആ വീരനെക്കൊല്വനവനെന്നെക്കൊന്നെന്നുമായ* വരാം. 35 
എനിക്കും പാര്ത്ഥനും കാര്യബഹുത്വംകൊണ്ടു ഭാരത! 
സമാഗമം പററിയതില്ലെനിക്കും ഫല്ഗുനന്നുമേ. 36 
പ്രയ്ഞന്ത്ൂം തക്കമട്ടീയെന് വാക്കു കേഠാക്ക ധരാപതേ! 
ഞാന് തിരിക്കില്പര്ജ്ജുനനെപ്പേോരില്ക്കൊല്ലാതെ ഭാരത! 37 

ഡീരര് തീരന്നുള്ളിപ്പടയില് ഞാന് പോരിന്നേററുനില്ലവേ 
ഇന്ദ്രശക്തി യൊഴി ഞ്ഞെ* ന്നോടെതിര്ത്തേററീടടമര്ജ'ജൂനന്. 33 
തേജസ്സുണ്ടാക്കീടുമിതു കേട്ടുകെൊഠംക നരേശ്വര! 
എന്റയുമര്ജ ജൂനന്േ്റയുമാദ്ദിവ്യായുധവീര്യമേ. 99 
വന്പിലാ ലാക്കു ഭേദ്'ക്ക കൈവേഗം ദൂരെ വീഴാത്തുക 
ഭംഗിയസ്്രംവിടലിവയ്റ്കെന്നോടൊക്കില്ല ഫല്ഗുനന്. 40 
ബലം ശരര്യം പരിജ്ഞാനം വിക്രമം ഭരതര്ഷഭ! 
ലക്ഷൃജ്ഞാനം യോഗമി വങ്തമെന്നോടൊക്കില്ല ഫല്ഗുനന്. 31. 
സര്വ്വായുധങ്ങഠംക്കെതിരാം “വിജയം” വില്പിതുണ്ടമേ 
ഇതിന്ദ്രന്നിഷ്ടമാംമട്ട വിശ്വകര്മ്മാവു തീര്ത്തതാം. കു 
ഇതുകൊണ്ടാണസുരരെശ്ശുക്രന് വെന്നതു മന്നവ! 
ഇതിര്ന്്റയൊച്ചയാല് ദൈത്യര് മയങ്ങീ പത്തു ദിക്കിലും. 43 
ഏററം ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടതതു ഭാര്ഗ്ഗവന്നേകി വാസന് 
ആദ്ദിവ്യമാം മുഖ്യചാപമെനിക്കായ “ത്തന്നു ഭാര് ഗ്ലവ൯. 4 

അതിനാല് പൊരുവേന് വീരന് ജയിയര്ജ ജൂനനോടു ഞാന് 
പോരി ലൊന്നില്ലേററ ദൈത്യന്മാരൊടുാന്ദ്ര൯ കണക്കിനെ. 33 
രാമദത്തം ഘോരചചാപം മെച്ചമാം ഗാണ്ഡിവത്തിലും 
മൂവേഴു വട്ടമീ വില്ലുകൊണ്ടല്പോ വന്നു മന്നിടം. 46 

ഈ വില്പിന് ദി വ്യകര്മ്മങ്ങളരുളീട്ടണ്ട ഭാരഗ്ഗവന് 
അതു രാമനെനിക്കേകീ പാര്ത്ഥനായ് പെരുതാനതാം. 3? 

ഇന്നു ബന്ധുയൃതന് നിന്നെ നന്ദിപ്പിപ്പേന് സുയോധന! 

ജയി വീരന് ഫല്ഗുനനെയടരില്ക്കൊലചെയ്തു ഞാന്. 48 

, ഇന്ദ്രശക്തി യൊഴിഞ്ഞ.... ഇന്ദ്രന് തന്ന ലേല് നശിച്ച. 
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കാടും മാടും കടല് ദ്വീപും കൂടും നിര്വ്വീര'യാം മഹി 

അങ്ങയഷ്തിന്നവനീപാല, പുത്രപാത്രപ്രതിഷ്യയാം. 49 

എനിക്കശക്ൃയമിന്നില്ല വിശേഷാല് വിന് പ്രിയാര്ത്ഥമായ” 

ധര്മ്മനിഷ്യയെഴുന്നാത്മവാനു സിദ്ധി കണക്കിനെ. 50 

പോരില്ത്താങ്ങില്ലെന്നെയവന് തീയിനെത്തരു പോലവേ 

ചൊല്ലേണമല്ലോ പാര്ത്ഥങ്കല്നി ന്നെനിക്കുള്ളിടില്ലിലും. 61 

അവന്നു ദിവ്യം വില്ലിന് ഞാണൊടുങ്ങാത്താവനാഴിയും 

അവന്നു സൂ മന് ഗോവിന്ദനെനിഷ്ക്കില്ലാ നിലജ്ക്ൊരാഠം. 84 

അവന്നു പോരില് കേടററ ഗാണ്ഡീവം ദിവ്യകാര്മ്മുകം, 

എനിക്കു വിജയം ശ്രേഷ്യം ദിവ്യകാര്മ്മു കമുത്തമം. 53 

അതില് ഞാന് പാര്ത്ഥനെക്കാളം മേലേ വില്കൊണ്ടെ മന്നവ।. 

വീരന് പാണ്ഡവനെന്നേക്കാഠം മേലെയാമതു കേഠക്ക നീ. 54 

സര്വ്വലോകാര്ച്ചിതന് രശമിഗ്രാഹി3 ദാശാര്ഹനല്പയോ? 

ദിവ്യമഗ്നി കൊടുത്തോരു പൊന്നണിഞ്ഞ മഹാരഥം, ൭൭ 

അച്ചേദ്യമെങ്ങുമേ വീര, മനോവേഗങ്ങഠം വാജികയം 

ധ്വജം ദിവ്ൃദൃതിയെഴം വാനരന് വിസൂയപ്രദന്. 56 

വിശ്വം ചമച്ചൊരാക്കൃഷ്ണനാണാത്തേരു ഭരിപ്പതും 
ഈദിവ്യയോഗഹീ നന്ഞാന് പൊരു വേന്പാണ്ഡുപുത്രനായ്. 

ഇവന് മുകന്ദന്നു തുല്യന് ശല്ൃയന് പോരില് വിളങ്ങപോന് 

എന്റെറ സാരഥ്യദമറെറങ്കില് ജയമങ്ങന്ററു നിശ്ചയം. 08 

മഠററാര്ക്കസാദ്ധ്യനാശ്ശല്യനെന്െറ സാരഥിയാകണം 

കഴുച്ചിറകനാരാചങ്ങളെ, വണ്ടികളേററണം. 9 

മുഖ്ൃയവാജി കളെപ്പൂട്ടീട്ടുള്ള തേരുകഠം മന്നവ! 

എന്െറ പിന്പേ പോന്നിടേണമെപ്പോഴും ഭരതര്ഷഭ! 60 

എന്നാല് ഞാന് പാര്ത്ഥനെക്കാളം മേലെയാവും ഗുണങ്ങളാല് 

ശച്യന് മേലേ കൃഷ്ണനെക്കാഠം പാര്ത്ഥനെക്കാട്ടില് ഞാനുമേ. 61 

ദാശാര്ഹനശ്വഹൃദയം ശത്രുജിത്തറിയുംവിധം 

അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശല്യന് ഹയജ്ഞാനം മഹാരഥന്. 64 

ബാഹുവീര്യത്തിന്നു മദ്രരാജന്നു കിടയില്ലൊരാഠം 

അസ്്രംകൊണ്ടെന് കിടയൊരു വില്പനില്ലെന്നവണ്ണമേ. 69 

ഹാമജ്ഞാനത്തിനീശ്ശീല്യന്നില്ലാ കിടയൊരുത്തനും 

പാര്ത്ഥനെക്കാഠം മേലെയാകുമെന്നാലെന്നുടെയീ രഥം. 64. 

ശക്രനോടൊത്ത വാനേരും ശക്തരാവില്ലെതിരക്കുവാന് 
ഇത്മട്ടിലായ് തേരെഴും ഞാന് പാര്ത്ഥനെക്കാട്ടില് മേലെയാം 

1 നിര്വ്വീരം.-വീന്മാരായി മററാരുമില്ലാത്ത. 2 പുത്രപരത്രപ്രതിഷ്ഠയാം 
ടേ പൃത്രന്മാര്ക്കും പൌത്രന്മാര്ക്കുമായി ഉറച്ചുകിട്ടും . 3 രശമിഗ്രാഹി കടി 

ഞ്ഞു.ണ് പിടിക്കുന്നവന്; തേരാളി. 
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പരം ഫല്ഗുനനെപ്പോരില് ജയിക്കും കുരുസത്തമ! 

ഇതങ്ങുന്നു മഹാരാജ, ചെയ്വാന് മോഹം പരന്തപ! 60 
എടന്െറയിക്കാമിതം ചെയ്ക കാലം വൈകിച്ചിടൊല്ലിതില് 
ഇമ്മട്ട ചെയ് കിപ്പെന് കാമമൊക്കുസ്സ്ാധിച്ച മട്ടി ലായ. 67 

അപ്പോഠംക്കാണാം സംഗരത്തില് ഞാന് ചെയുന്നതു ഭാരത! 
എല്ലാംകൊണ്ടും പോരിലേററ പാണ്ഡവന്മാരെ വെല്ലുവന്. 689 
സുരാസുരരുമെന്നോട പോരി ലേല്ലാനശക്തരാം 

എന്തോ പാണ്ഡവര് യുദ്ധത്തില് ഭൂപ, മാനുഷയോനികഠം? 69 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഏവം പോരില് വിളങ്ങുന്ന കര്ണ്ണന് ചൊന്നോരു നിന്മകന് 
പൂജിച്ചു ഹര്ഷമുഠംക്കൊണ്ടു പരം കര്ണ്ണനൊടോതി നാന്. 70 

ട൫ര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

ശരിയാണിതു, ഞാന് ചെയ്യാം കര്ണ്ണ, നീ കരുതുംപടി, 
പോരില് പിന്തുടരും സോപാസംഗാശ്വങ്ങഠം*രഥങ്ങംഠം തേ. 
കഴുച്ചിറകുനാരാചമേന്തും വണ്ടികളം തവ 

പിന്തുണയഷ്ക്കുംം കര്ണ്ണ, നിന്നെ ഞങ്ങഠം മന്നവരേവരും. 74 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നുരച്ചു മഹാരാജ, നിന്െറ പുത്രന് പ്രതാപവാ൯ 

ചെന്നു കണ്ടോതിയരചന് മദ്രരാജനൊടിങ്ങനേ. 9 

32. ശല്യന്െറ കര്ണ്ണ സാരഥ്യസ്വീകാരം 
കര്ണ്ണന്െറ സാരഥിയായിരിക്കാന് ദുര്യോധനന് ശല്യരോടാവശ്യപ്പെ 

ടന്നു. ശലൃന്െറ ക്ഷോഭവും എതിര്പ്പും. ഒടുവില് ദര്യോധനന്െറ പ്രശംസാ 

വാക്യങ്ങഠം കേട്ട ശല്യന് അതിനു സമ്മതിക്കുന്നു, വേണ്ടിവന്നാല് താന് ക൪ 
ണ്ണനെ വര്ശിക്കു മെന്ന വ്ൃവസ്ഥയോടുകൂടി. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

നിന്മകന് മന്നവ, മഹാരഥനാം മദ്രരാജനെ 

ഖി നയത്താല് കൂപ്പിയേവം പ്രണയത്തോടുമോതി നാന്: ി 
" സമ്യവ്രത, മഹാഭാഗ, ശത്രുസന്താപവര്ദ്ധന।! 
മദ്രേശ, പടയില്ശ ശൂരാ, മാററാര്സൈന്യഭയങ്കര। ക 
കേട്ടീലയോ കര്ണ്ണനുടെ വാക്കു വാഗ്മിജനോത്തമ! 

പൃപസിംഹര്ക്കു നട്ടവിലിവനങ്ങേ വരിച്ചതും. ൯ 
നിഷ”പ്രതി ദ്വന്ദ്വ, നിന്നോട ശത്രുപക്ഷക്ഷയത്തി നായ“ 
യാചിക്കുന്നേന് മദ്രരാജ , കുമ്പിട്ടു വിനയത്തൊടും. ി 

എന്നാല് പാരത്ഥക്ഷയത്തിന്നുമെനിക്കൊരു ഹിതത്തിനും 

ലി സോപാസംഗാശ്വങ്ങാഠം... ആവനാഴികളോടുടം കുതിരകളോടും കൂടി 

യവ. (ഉപാസംഗം... ആവനാഴി.) 



ക) കര്ണ്ണുവധപര്വ്വം 

രഥി പ്രവര, സാരഥ്യം ചെയ്തുകൊള്ളേണമേ ഭവാന്. 6 
നീ സുതനാവൃകില് കര്ണ്ണന൯ വെല്ലുമെന്റെറ രിപുക്കളെ 

കര്ണ്ണന്നു മറെറാരാളില്ധാ കടിഞ്ഞാണു പിടിക്കുവാന് 6 

കണ്ണന്നൊക്കും ഭവാനെന്ന്യേ മഹാഭാഗ, മഹാരണേ. 
ബ്രഹ്മാവീശ്വരനെപ്പോലെ സര്വ്വഥാ കാക്കു കര്ണ്ണനെ 7 

സര്വ്വാപത്തിങ്കലും കൃഷ്ണന് പാര്ത്ഥനെക്കാത്തിടുടംപടി 
മദ്രേശ്വര, ഭവാനിന്നു കാത്തുകൊള്ളക കര്ണ്ണനെ. 8 

ഭീഷ “മന് ദ്രോണന് കൃപന് കര്ണ്ണന് ഭവാന് വന്പുള്ള ഭോജനും 
സാബലന് ദ്രാണിയയം ഞാനുമത്രേ നമ്മഠാംക്കെഴും ബലം. 9 

ഇമ്മട്ടൊന്പതു പങ്കാക്കി വെച്ചിരിപ്പ ധരാപതേ! 
ഇങ്ങില്പാ ഭീഷ മരുടെയും ഭാഗം ദ്രേഗണരുടേയുമേ. 10 

അവരാബഭാഗവും കേറിക്കെ:ന്നിതെന് വൈരിമാര്കളെ 
ഛലത്താല് ഹതരായിട്ടാ വൃദ്ധരാം നരപുംഗവര് 1 

അസാദ്ധ്യം കര്മ്മം ചെയ്തിങ്ങുനിന്നു വിണ്ണേറി സന്മതേ! 
ഏവം മററും വീരര് പോരില് വൈരിക്ഷപിത'രായഹോ! 12 

എന്നാഠംക്കാര് പലരും പോരില് വാനേററപ്പെട്ടിതങ്ങനെ. 
ശക്തി പോലുയി ൪ പോക്കീട്ടം ദുഷ”കമക്രിയ ചെയ്തവര് 13 

മിക്കതും കെട്ടമട്ടാണി തി പ്പോളെന്പട മന്നവ! 
മുന്പും കുറഞ്ഞ പാര്ത്ഥന്മാര് കൊന്നിതിന്നെന്തു ചൊല്വതും? 
ബലവാന്മാര് മഹാത്മാക്കഠം സതൃവിക്രമര് പാണ്ഡവര് 
എന്െറ ശേഷിച്ച സൈനൃത്തെക്കൊല്പാതാക്കുക മന്നവ! 15 
വീരരെപ്പാര്ത്ഥരടരില്ക്കൊന്നോന്നാണിബ്ബലം വിഭോ! 
ഒരാഠം കര്ണ്ണന് മഹാബാഹുവെര് പ്രിയത്തിന്നു സജ്ജമ നാം.16 

സര്പ്പലോകരഥര്.ശ്രേഷ്യന് ഭവാനും പരുഷര്ഷഭ! 
കര്ണ്ണന്നജ്ജുനനായ് ശല്യ, പൊരുതാനുണ്ടൊരാഗ്രഹം. 17 

മദ്രേശ, നമ്മുടെ മഹാജയ കാംക്ഷയവങ്കലാം 
ആയവന്ഭ കടിഞ്ഞാണു പിടിപ്പംനില്പല മറെറാരായം, 18 

അര്ജജുനന്നു കടിഞ്ഞാണു പിടിക്കും കൃഷ്ണനാം വിധം 
കര്ണ്ണന്റെ തേരില് നൃപ, നീ കടിഞ്ഞാണു പിടിക്കണം. 19 

അവന് പോരില് ചേര്ന്നു രക്ഷിച്ചീടടമാജജിഷ"ണു മാരിഷ! 
എന്തെല്ലാം ക്രിയ ചെയ്യുന്നുണ്ടതങ്ങും കണ്ടിരിപ്പതാം. ക്0 

മുന്പര്ജ”ജൂനന് പോരിലേവം കൊന്നിട്ടില്ലാ രിപുക്കളെ 
ഇപ്പൊഴാക്കൃഷ്ണനൊന്നിച്ചുള്ളവന്നുണ്ടേറെ വിക്രമം. ക 

കൃഷ്ണ്നോടൊത്തോരാപ്പാര്ത്ഥന് ധാര്ത്തരാഷ്ട്രപ്പെരും പട 
നാഠംതോറും പോരിലോടിച്ചു കാണുന്നു മദ്രനായക! 22 

1 വൈരിക്ഷപിതര് ശത്രുക്കളാല് വധിക്കപ്പെട്ടവര്, 2 സജ്ജന്. ഒരു 
ങ്ങജിയവ൯. 
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കരണ്ണന്റെറ ഭാഗം ശേഷിപ്പു ഭവാന്േറയും മഹാദ്ൃതേ! 

ആബ്ഭാഗം കര്ണ്ണനോടൊത്തു പോരിലൊപ്പം മുടിക്ക നീ. ഠ് 

അരുണന്തന്നൊടൊത്തര്ക്കനിരുഠം പോക്കും പ്രകാരമേ 

കര്ണ്ണനോടൊത്തൊരു ഭവാന് പോരില്ക്കൊല്ലുക പാര്ത്ഥനെ. 

ഉദിച്ചര്ക്കന്മാര് കത്നക്കെബ്ബാലസൂരൃസമാഭരായ് 
കര്ണ്ണശല്യന്മാരെ രണേ കണ്ടോടട്ടേ മഹാരഥര്. 25 

സുര്യാരുണാലോകനത്തിലിരുഠം പോംപടി മാരിഷ! 
നശിച്ചുപോകട്ടെയിങ്ങു പാണ്ഡുപാഞ്ചാലസ്യ ഞ്ജയര്. 26 
തേരാളിപ്രവരന്! കര്ണ്ണന് സാരഥി പ്രവരന് ഭവാന് 
നിങ്ങഠം ചേര്ന്നാല് തുല്യനി ലയഷ്ക്കില്പാ ലോകത്തിലാരുമേ. 27 
എല്പായ്യയോഴം പാണ്ഡവനെ വാര്ഷ്ക്റേയ൯ കാത്തിടുംപടി 

പോരില് വൈകര്ത്തനന് കരണ്ണൂന് തന്നെ രക്ഷിക്കണം ഭവാന്. 

ഭവാനാം സൂതനൊത്തപ്രധൃഷ്യനായത്തീ രുമീയി വന് 
പോരില് ദേവേന്ദ്രനോടൊത്ത ദേവകഠംക്കും മഹീപതേ! 29 
പിന്നെയെന്തോ പണ്ഡവര്ക്കു? ശങ്കിക്കേണ്ടെന്െറവാക്കില്നീ 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദുര്യോധനണ്റെറ ചൊല് കേട്ട ശല്യന് ക്രോധ മിയന്നവന് 
ത്രിശിഖട്രുകടീഭീമ൯മ വീണ്ടം കൈകഠം കുടഞ്ഞുടന് 90) 
ക്രോധം കൊണ്ടു ചുവന്നുള്ള കണ്ണുരുട്ടി മഹാഭജന് 

കുചലൈശ്വര്യജ്ഞാനബലഗര്വ്വിതന് ശല്യനോതിനാന്. 91 

ശല്യല് പറഞ്ഞു 

നിന്ദ ചെയുന്നു ഗാന്ധാരേ, പരിശങ്കിക്കയെന്നുമാം 
എന്നോടു സൂതനായ്ത്കൊഠംകെന്നുറപ്പോടോതിടുന്നു നീ. 342 

നമ്മേക്കാഠം മേലെയാം കര്ണ്ണനെന്നോര്ത്തു പുകഴുന്നു നീ 
ഞാന് പോരിലെന് കിടയ്ക്കായിഗ്ഗണിക്കുന്നില്പ കര്ണ്ണനെ. 35 
എനിക്കധികമാമംശം കല്ലിക്കുക മഹീപതേ! 
പോരല് ഞാനതു തീര്ത്തിട്ട വന്നപാടേ നടക്കുവ൯. 8൭. 
അല്ഖല്പങ്കില് ഞാന് തനിച്ചിന്നു പൊരുവേന് കുരുനന്ദന! 
പോരില് ശത്രുക്കളെ ക്കൊല്ലുമെന് വീര്യം കാണുകിന്നു നീ. 35 

അഭിമാനം മനസ്സസിങ്കല് വെച്ചു കാരവ, പുരുഷന് 
ഏഎന്ട്ടു ള്ളോന് പ്രവര്ത്തിക്കുമെന്നില്ദുശ്ശുങക വേണ്ടെടോ. 90 

എനിക്കു ചെയ്യോല്പടരിലവമാനമൊരിക്കലും 

വജ്ൂകായ പ്രായമുരുണ്ടുള്ളെന് കൈയകഠം കാണ്ക നീ. 37 
കാണ് കന് വിചിത്രമാം വില്ലും പാമ്പിനൊത്ത ശരങ്ങളും 
കാണ്കെ വായുജവാശ്വങ്ങളൊത്തൊരുക്കിയ തേരുമേ. 9 

1 തേരാളിപ്രവരന് ... മഹാരഥന്മാരില് മുഖ്യന്. 2 ത്രിശിഖഭ്ൂരുകടീ ഭീമന് 
ടക മൂന്നായ" ചുളിഞ്ഞ നെററിയിലെ വരകഠംകൊണ്ടു ഭയങ്കരന്, 
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ഗാന്ധാരേ, പൊന്പതിച്ചുള്ള ഗദയ്യം കണ്ടുകൊഠംക നീ 

ചൊടിച്ചൂഴി പിളര്പ്പേ൯ ഞാന് തകര്പ്പേന് പര്വ്വതങ്ങളെ. 

കടലൊട്ടുക്കു വററിപ്പേന൯ു സ്വതേജസ്സാലെ മന്നവ! 

അമ്മട്ടരി വധത്തിന്നു ശക്തനാമെന്നെ മന്നവ! 40 

പോരില്ത്താഴന്നാധിരഥിതന് സുതനാക്കുന്നതെന്ത നീ? 

ധൂരിങ്ക്ലല്പാതീയെന്നെ നിയോഗിക്കൊല്ല ന്നേവ! 41 

ശ്രേഷ്ടനായ നീന്നു പാപിക്കും പ്രേഷ്യനാവുകയില്പ ഞാന്. 

പ്രീതിയോടേ വന്നണഞ്ഞു പാട്ടില് നില്ലുന്ന യോഗ്യനെ 42 

പാപിക്കു കീഴില് വെപ്പോന്നു മേലുകിഴ്വിട്ട പാപമാം. 

ബ്രഹ മന് മുഖത്തില് സൃഷ്ടിച്ചു വിപ്രരെ,ക്കൈയില് മന്നരെ 

തുടയാല് വൈശ്യരെത്തീര്ത്തു കാലാല്ശ ശൂദ്രരെയേ വമാം. 

അവററിലും ജാതിഭേദം പ്രതി ലോമാനുലോമമായ് 44 

നാലു ജാതി ക്കാര് കലര്ന്നിട്ടണ്ടായ “വന്നിതു ഭാരത! 

രക്ഷിപ്പോര് സംഹരിക്കുന്നോ൪ ക്ഷത്രിയ ന്മാര് കൊടുപ്പവര്. 35 

യാജകാദ്ധ്യാപകര് ശുചിപ്രതിഗ്രാഹികരാം ദ്വിജര് 

ഭവി ലോകാനുഗ്രഹാര്ത്ഥം ബ്രഹ്മാവു നിയമില്പവര്. 46 

കൃഷി പൈമേഷ്ക്കുലും ധര്മ്മം വൈശ്യന്മാര്ക്കിഹ ദാനവും 
വിപ്രക്ഷത്രിയവൈശ്യര്ക്കു ശുദ്രരോ പരിചാരകര്. 47 

അവ്വണ്ണമേ ക്ഷത്രിയര്ക്കു സൂതന്മാര് പരിചാരകര് 
സൂ തര്ക്കാകാ ക്ഷത്രിയന്മാര് കേളെന് വാക്കനഘാശയ്! 48 
മൂര്ദ്ധാഭിഷിക്തനീ ഞാനോ രാജര്ഷികലസംഭവന് 
മഹാരഥന് വന്ദികഠംക്കു സേവ്യയന് സ്പൂവ്യന് പുകഴ"ന്നവ൯. 49 

ആ ഞാനമ്മട്ടിരുന്നുള്ളോനിഹ ശത്രുനിഷൂദന! 

സൂതപുത്രന്നു യൃദ്ധത്തില് സാരഥ്യം ചെയ് കയില്ലെടോ. 0 

അവമാനവുമേററീ ഞാന് യുദ്ധം ചെയ്യില്ലൊരിക്കലും 

യാത്ര ചൊല്ലുന്നു ഗാന്ധാരേ, ഗൃഹത്തേക്കു ഗമിക്കുവന്൯. 1 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നുരപ്പു നരവ്യാ1ഘന് ശല്യന് പോരില് വിളങ്ങുവോന് 
രാജ മദ്ധ്യം വിട്ടെഴുന്നേററങ്ങി റങ്ങിയമര്ഷി തന്. 5.2 
ഇഷ്ടത്താല് ബഹുമാനത്താല് താന് പിടിച്ചിട്ട നിന്മകന് 
സര്വ്വകാര്യം നേടിടും നല്സ്സ്ാമവാക്കേവമോതി നാന്: ൫9 

* “ശല്യ, നീയിച്ചെൌന്നതെല്പാം ശരിയാണില്പല സംശയം 
എനിക്കുണ്ടൊരഭി പ്രായമതു കേഴംക്കൂ ജനേശ്വര! 4 
കര്ണ്ണന് നിന്മേലെയ, ല്പില്പാ ശങ്കയും നിങ്കല് മന്നവ! 
ചെയ്യില്ലനൃതമായയള്ളതൊന്നും മദ്രനരേശ്വര൯. 65 
ജ്ടതമേ നെറ പുര്വ്വന്മാര് പറയു പുരുഷോത്തമര് 

റ്് ധൂരിങ്കല് മുന്നില്. ക പ്രേഷ്ൃ൯.ം ഭൃത്യന്. 
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അതാണാര്ത്തായനി ഭവാനായരെ ന്നെ€ന്റ നിശ്ചയം. 56 
മന്നില് ശത്രുക്കഠംക്കു ശല്യഭൂതനാണങ്ങു മഠന്ദ! 
അതാണു ശല്യനെന്നങ്ങെച്ചൊല്വതും പടുഥിവീതലേ. 97 

മുന്പേ ഭവാന് ചൊല്ലിവെച്ച വാക്കെന്നാല് ഭൂരിദക്ഷിണ! 
ചെയ് ക ഞാനിച്ചെല്ലുവരെ സ:൨ശ്ൃത്താന്നു ധാര്മ്മിക! 58 

നിന്നെക്കാഠം വീര്ൃയവാനല്പാ കണ്ണനും പിന്നെ ഞാനുമേ 
വരിക്കയാം പോരിലശ്വയന്താവയിബ'ഭവാനെ നാം. ൭9 
താത, കര്ണ്ണന് വാര്ത്ഥനെക്കാഠം ഗണത്താല് മേലയാംവിധം 

കര്ണ്ണനെക്കാഠം മേലെയങ്ങുന്നെന്നത്രേ ലോകസമ്മതം. 60 

കര്ണ്ണന് പാര്ത്ഥനിലും മെച്ചമസ്്രം കൊണ്ടു നരര്ഷഭ। 
അശ്വജ്ഞാനബലത്തിങ്കല് മേലേ കൃഷ്ണനിലും ഭവാന്. 61 

മഹാശയന് കൃഷ്ണനശ്വഹൃദയ ജ്ഞാറ മുള്ളതില് 
ഇരട്ടിച്ചങ്ങറിയുമേ നിര്വ്വഠദം ഥദ്രഃന്നവ!"" 62 

ശല്യന് പറഞ്ഞു 

ഗാന്ധാരേ, സൈനൃയമദ്ധയത്തിലെന്നെ ന് കുരുനന്ദന! 

കണ്ണനെക്കാഠം മേലെയായിച്ചൊല്കയാര പ്ര"തനഠംയി ഞാന്. 
യശസ്വിയായ രാധേയന്നിതാ സാര്ഥൃമേ ററു ഞാന് 

പാണ്ഡവശ്രേഷ്ഠനായ” പോരില് വീര, ന കരുതുംവിധം. 64 
കരാറെനിക്കുണ്ടു വീര, കര്ണ്ണനെപ്പററിയൊന്നിതില് 

ഇവന്റെറ മുമ്പില് ഞാന് ശ്രദ്ധക്ക്ൊക്കും വാക്കൊക്കെയോതിട്ടം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ആട്ടെയെന്നായ് കര്ണ്ണനെംത്തു നിനമകന് നൃപ, ഭാരത! 

പറഞ്ഞു മദ്രരാജാത്മഭൂവോട ഭരതോത്തമ! 66 

33. ത്രിപുരാഖ്യാനം 

മഹാന്മാരായ ആളകഠം കാര്യത്തിനായി പണ്ടം സാരഥ്യം സ്വര്കരിച്ചി 
ട്ടണ്ടെണു തെളിയിക്കാനായി ദുര്യോധനന് ത്രി പരന്മാരുടെ കഥ വിവരിക്കു 

ന്നു. ത്രിപുരനരേടെ പരാക്രമത്തെ ഭയന്ന” ഇന്ദ്രാദി ദേവന്മാര് ബ്രഹ്മാവി നോടു 
കൂടി ശിവനെ ചെന്നു കാണുന്നതും ശിവസ്തുതിയും. 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

ഇനിയും മദ്രരാജാവേ, ഞാന് ചൊല്ലുന്നതു കേഴംക്ക നീ 
ദേവാസുരരണത്തില്പ്പണ്ടുണ്ടായ ചരിതം പ്രഭോ! 1. 
ഏതെന്െറയച്ചുനോടോത മാര്ക്കണ്ഡേയന് മഹംമുനി 
അതശേഷം ഞാനുരഷ്റ്ണുന്നതു രാജര്ഷി സത്തമ! മി 
കേട്ടുകൊണ്ടാലുരങ്ങയ്്കു വിചാരിക്കേണ്ടതില്പിതില് 

തമ്മില് ജയത്തിന്നുന്നുന്ന ദേവദാനവര് തങ്ങളില് രി 
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ഉണ്ടായീ നൃപതേ, പാരം സമരം താരകാമയം; 

അത।ല് വാനോര് ദാനവരെ വെന്നുവെന്നാണ കേഴംവിയ്യം, 4 

മൈ മൃന്മാര് തോററിരിക്കുമ്പോഴം മൂവര് താരകനന്ദനര് 
കമലാക്ഷന് താരകാക്ഷന് വിദ്യന്മാലിയയമൂഴിപ! 5 

ശ്രേഷ്ഠമാം നിയമം പൂണ്ടിട്ടുഗ്രമാം തപമാര്ന്നവര് 
തപസ്സാല് കര്ശനംചെയ രൂ! ദേഹങ്ങളരിതാപന! പി 

അവരര്ക്കെഴും ദമതപസ്സു മധോിനിയമങ്ങളാല് 

പിതാമഹന് പ്രീതനായി വരദന് വരമേകിനാന്. 7 

സര്വ്വദാ സര്വ്വഭൂതാവദ്ധ്ൃയത്വ2 മായവര് മന്നവ! 

വരിച്ചിതൊപ്പുമേ വിശ്വപിതാമഹനൊടായ് വരം. 8 
അവരോടോതിനാന് ദേവന് ലോകത്തിന്പ്പദവീശ്വരന്: 
* ” സര്വ്വാമരത്വമിങ്ങില്ലാതിരിപ്പാനസുരേന്ദ്രരേ! 9 
രുചിച്ചിടും പോലെ വേറേ വരം വാങ്ങിച്ചുകൊള്ളവില്. "' 
അവര് പിന്നെത്തമ്മി ലൊത്തു വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു മന്നവ! 10 
സര്വ്വലോകേശനോടായിക്കുമ്പിട്ടിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാര്: 

* “ ഞങ്ങഠംക്കു നല്കുക വരമിതു ലോകപിതാമഹ! 31 
ഞങ്ങഠം മൂന്നു പുരത്തിങ്കല്പ്പാർത്തീയുലകി ലൊക്കയും 

പാരില്ച്ചരിപ്പാറാകേണം നിന് പ്രസാദപുരസ്സുരം. 12 
പിന്നെയോരായിരത്താണ്ട ചെന്നാല്ത്തമ്മിലടുക്കണം 

ഇപ്പുരം മൂന്നു മൊന്നായിത്തീ രേണമനഘാശയ! 13 
ഭഗവാനേ, കൂടി യൊന്നായ നില്ലുമ്പൊഴ തൊരമ്പിനാല് 

ഹനിപ്പതാരാദ്ദേവേശന് ഞമഞ്ങഠംക്കന്തകനാവണം."' 16. 
ആട്ടേയെന്നവരോടോതി ദേവന് വാനു കരേറിനാ൯. 

വരം നേടി പ്രീതരായിത്തമ്മില്ക്കൂട്ടിയുറച്ചവര് 15 
വരിച്ചു മുപ്പുരം തീര്പ്പാന് മയനാമ സുരേന്ദ്രനെ 

കേടററ വിശ്വകര്മ്മാവെദ്ദേവദാനവപുജ്യനെ. 16 
ധീമാന് മയന് തപപസ്സറാലേ പിന്നെത്തീര്ത്തിതു മുപ്പുരം 
പൊന്നൊന്നു വെള്ളി യൊന്നേവം കാരിരുമ്പൊന്നിവണ്ണമേ. 17 

പെൊന്മയം ദേവലോകത്താണ്ാകറശത്താണ രാജതം. 

മന്നില് ചക്രസ്ഥമാകുന്നിതിരുമ്പാമതു മന്നവ! 1 
൯റ യോജനയോരോന്നു നീളം വീതിയുമുള്ളതായ” 

ഗൃ ഹാട്ടാളകമൊത്തുക്കന് കോട്ടയും നല്ല മാനു മായ” 19 

ഗൃ ഹങ്ങഠം തിങ്ങ। നില്ലോന്നായ” തിക്കററ വഴിയുള്ളതായ് 
പല കേടകളം ദ്വാരങ്ങളുമായ് ഭംഗി യാര്ന്നുമേ. 0) 
വവ്വേറെയാണു നൃപതേ, രാജാക്കന്മാ൪ പുരങ്ങളില് 

1] കര്ശനം ചെയ്ക.. പീഡിപ്പിക്ക, കൃശമാക്കുക. : സര്വ്വഭൂതാവദ്ധ്യത്വം ടട 

എഖ്പഠ ഭൂനങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള അവദ്ധ്ൃത്വം; ഒരു ജീവിയും തന്നെ കൊല്ലാതി 

രീക്ക. 
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വന്പനാം താരകാക്ഷന്നു ചിത്രം പൊന്മയമാം പുരം 2. 

വെള്ളിയാം കമലാക്ഷന്നു വിദൃന്മാലിക്കിരുമ്പമാം. 

ആ മുന്നു ദൈതൃരാജാക്കഠം മുപ്പാ൪ തേജസ്സ്സിനാലുടന് [71 

ആക്രമിച്ചും വാണുരപ്പിതാരാണെന്നാല് പ്രജാപതി. 

അവര്ക്കപ്രതി വീരന്മാര് ദാനവശ്രേഷ്യരപ്പൊഴേ 28 

അതാതിടത്തുന്നുകൂടി പ്രയതാര്ബ്ബുദകോടികഠം. 

മാംസം തി ന്മോര് ഗര്വ്വിയര്ന്നോര് മുന്നം വാനവർ വെന്നവര് 

പെരുത്തൈശ്വര്യമിച്ചിചു മപ്പരം ദുര്ഗ്ലമെത്തി നാർ. 

അവര്ക്കെല്പാര്ക്കുമുള്ളെല്പാ യോഗവും കാപ്പവന് മയന് 25 

അവന്്റെറ കീഴിലെല്ലാരും കഴിപ്പ പേടിയെന്നിയേ. 

മുപ്പുരം വാണെന്തു കാമമേതൊരുത്തന് നിനപ്പതോ 26 
അവന്നതാതു കാമത്തെ നടത്തീ മായയാല് ൭൭൯. 
താരകാക്ഷാത്മജന് വീരന് ഹരിയെന്ന മഹാബലന് 27 

വന്തപം ചെയ്യിതതിനാല് പ്രീതനായീ പിതാമഹന്. 
വാങ്ങീ വരം ദേവനോ '*ടിപ്പുരത്തുണ്ടാവണം കുളം 28 
അതിലിട്ടാല് ശസ്്രുഹതന്മാര്ക്കു ശക്തി പെരുക്കണം. ചര് 
ആ വരം വാങ്ങിയാ വീരന് തഠരകാക്ഷാത്മജന് ഹരി ൧9 

പ്രഭോ, സൃഷ്ടിച്ചിതതിലാ മൃുതസഞ്ജീവനക്കുളം. 
ഏതു രൂപത്തിലോ ദൈത്യരേതു വേഷത്തിലോ പരം 30 
മരിപ്പുതതി ലിട്ടാലാ വേഷത്തോടൊത്തു പൊങ്ങുമേ. 
അതു നേടി പ്പി ന്നെയവര് ബാധിച്ചു ലോകമൊക്കയും 31 

വ൯തപസ്സറാല്സ്സറിദ്ധരായോര് വാനോര്ക്കു ഭയമേററുവോര്; 
അവര്ക്കുണ്ടായില പോരില് ക്ഷയം മന്നവ, ചെററുമേ. 2 

ലോഭമോഹം പൂണ്ട പിന്നെയവര് ബുദ്ധി പിഴച്ചവര് 
നാണംകെട്ടോര് സംസ്ഥിതികളൊക്ക നാശപ്പെടുത്തിനാര്. 33 

വാനോരെക്കൂട്ടമോടോടിച്ചപ്പൊളപ്പൊളതാതിടം 

യഥേഷ്ടമായ സഞ്ചരിച്ചു വരത്താല് തള്ളലുള്ളവര്. 34 

ദേവകഠംക്കിഷൂമുടയ ദേവാരണ്യങ്ങളൊക്കയും 

പുണ്യര്ഷീന്ദ്രാശ്രമവുമേ നല്ല നാട്ടപറങ്ങളം 35 

മര്യാദയും നശിപ്പില്ലൂ ദുഷ്യചാരി കഠം ദാനവര് 

ലോകം പീഡിക്കവേ ശക്രന് മരുത്തുക്കളൊ ടൊത്തവന് 36 

പുരങ്ങളോട പൊരുതീ വജ്കം വിട്ടിട്ട ചററുമേ. 

അഭേദ്യമതു ഭേദിപ്പാന് മതിയായീല വാസവന് ൫8 

ആ ബ്രഹ്മാവു വരംഭകാണ്ട കൊടുത്താ മുപ്പരം നൃപ 

പിന്നെപ്പേടിച്ചു വാനോര്കോന് പുരങ്ങളെ വെടിഞ്ഞുടന് 88 

ആസ്സരന്മാരൊത്തു പി താമഹനോടങ്ങരിന്ദമ! 

അസുരദദ്രാ ഥമറിയിക്കുവാനായിട്ടു പോയിനാ൯, [യി 
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ഈത്ത ത്വരൊക്കെക്കുമ്പിട്ട കൂപ്പിച്ചെന്നു പറഞ്ഞവര 
ചോദിച്ചിതു വധോപായം ഭഗവന് ബ്രഹ്മനോടഹോ! 40 

അതു കട്ടോതി ഭഗവാന് ദേവന് ദേവകളോടുടന്: 
““നാങ്ങളില് ദ്രേറഹി ദുഷ“കീര്ത്തി കൃത്തെന്നില്ദ്രോഹിതന്നെ 

അസുരന്മാര് ദുരാത്മാക്കളേവരും സരവൈരികഠം [യാം. 

അപരാധിക്കുന്നു നിത്യം നിങ്ങളില് പീഡ ചെയ്വവര്. 42 

സര്വ്വഭൂതങ്ങാഠംക്കു തുല്ൃയനാണു ഞാനില്ല സംശയം 
ഹനി ക്കേണ മധര്മ്മിഫ്്ന്മാരെയെന്നണ്ടു മേ വ്രതം. 43 

ഏകേഷ്ഭേദ്യമാദ്രുര്ഗ്ഗമെല്പാമല്ലാര സാദ്ധ്യമാം 

സ്ഥാണുവല്ലാതൊരയമ്പെയ്തകു പിളര്ക്കാനില്പ മറെറാരായം. 34 

നിങ്ങളക്ളിഷുകൃത്തീശന് ജിഷ്ണുവാം സ്ഥാണുദേവനെ 

വരിപ്പിന് യോധനായ് കൊല്ലുമാട്രദൈത്യന്മാരെയായവന്. ' 

എന്നവന് ചൊന്ന.൭റയ “ക്കേട്ടിട്ടവരിന്ദ്രാദിദേവകം 
ബ്രഹ'മാവിനേ മു൯ന്പിലാക്കിശ്ശൂരണം പുക്കു രുദ്രനെ. 46 

ശാശ്വതബ്രഹ'മവും ചൊല്ലി വന്തപം ചെയ്തിതായവര് 
ട്േഷീന്ദ്രരൊത്തു ധര്മ്മജ്ഞ ൪ മുററും ചെന്നു മഹേശനെ. 7 
സ്തുതിച്ചാരുഗ്രവാക്കാലേ ഭൂപതേ, ഭയഹാരിയെ 
സര്വ്വാത്മാവാം മഹാത്മാവെസ്സറര്വും വ്യാപിക്കുമീശനെ. 4 

നാനാതപോവി ശേഷത്താലാത്മ യോഗജ്ഞനെപ്പരം 

ആത്മസാംഖ്യജ്ഞനേ നിത്ൃം വശ്യാത്മാവായ ദേവനെ. 39 
തേജോരാശിയുയമാകാന്തനവനെക്കണ്ടിതായവര് 

അകല്മഷനെ ലോകത്തില് നി സ്പല്യാത്മപ്രഭാവനെ. 90 

ഏകനാം ഭഗവാനെത്താന് കല്ലിച്ചു പല രൂപമായ” 
മഹാത്മാവിങ്കലാത്മാവില് പ്രതിരൂപസ്വരൂപമേ. ൭1 
പരസപരം കണ്ടിതവരേവരും വിസൂയത്തൊടും 
ജഗത്തിന് നാഥനവനെക്കണ്ട സര്വ്വ സ്വരൂപമായ. 62 

ദേവബ്രഹ”മര്ഷികഠം പരം തല കുമ്പിട്ടു കൂപ്പിനാര് 
അവരെ സ്വസ്തി ചൊല്ലിത്താനെഴു നേല്ലിച്ചു ശങ്കരന് ൭3 
* “ഹേ ചൊല്വി ' നെന്നു ഭഗവാ൯ ചിരിച്ചും കൊണ്ട ചൊല്ലി. 
ത്ര്യംബകാനുജ്ഞയും വാങ്ങി സ്വസ്ഥമാനസരായവര് [നാന്. 

നമസ്കാരം നമസ്കാരം പ്രഭോ, യെന്നേവമോതി നാർ. 
“വന്ദനം ദേവദേവന്നു ധന്വിക്കും മന്യവിന്നുമേ 09 
പ്രജാപതിമഖഘ നന്നു പ്രജാപതിനുതന്നിതാ. 
സ്കൂതന് സ്തൂത്യന് സ് രൂയമാനന് മുത്ൃൃവിന്നിത വന്ദനം 56 

വിലോഹിതന് നീലകണ്ഠന്നുഗ്രന് ശുലിക്കു വന്ദനം 
അ :മാഘന്നു മുഗാക്ഷന്നാ പ്രവരായുധയോധനും 07 
അ ഹന്നുശ്ുുചാന്നു പരംക്ഷയന്നും ക്രഥനന്നുമേ 

47 
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ദുര്വ്വാരണന്നു ശുക്രന്നാ ബ്രഹ്മചാരിക്കു ബ്രഹ മനും 98 
ഈശാനന്നപ്രമേയന്നു യന്താവാം ചീരവാസനും 
തപോനിത്ൃന്നു പിംഗന്നു കൃത്തിവാസന് വ്രതിക്കുമേ 69 
കുമാരതാതന് ത്രൃക്ഷന്നു പ്രവരായയധഹസ്പനും 
പ്രപന്നാര്ത്തിഹരന് ബ്രഹ്മദ്വേഷിഘാതിക്കു വന്ദനം! 60 
വനസ്പതിപതിക്കേവം നരന്മാര്ക്കു പതിക്കുമേ 
വന്ദനം ഗോപതിക്കേവം നിത്യം യജ്ഞപതിക്കുമേ. 61 
സസൈന്ൃയന്നുഗ്രതേജസ്സ്ാം ത്രൃംബകന്നിത വന്ദനം 
മനോവാക'ക്രിയയാല് നിന് കീഴ്൨ ന്ന നമ്മെത്തുണയ്ക്കു നീ." ” 
സ്വാഗതംകൊണ്ടായവരെക്കൊണ്ടാടിബ “ഭഗവാന് മുദാ 

ചൊന്നാൻ; * “ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങഠം, ചൊല്വില്, 
ഞാനെന്തു ചെയ്യണം? '” 63 

34. ത്രിപുരവധോപാഖ്യാനം 

ഇന്ദ്രാദികളടെ സങ്കടം കേട്ട ശിവന് ത്രിപുരന്മാരെ സംഹരിക്കാമെന്നു വാ 
ക്കു പറയുന്നു. യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരുക്കും ദേവന്മാര് തയാറാക്കിയ അല്ഭതരഥ 
ത്തിന്െറ വിവരണംം. ബ്രഹ്മാവിന്െറ സാരഥ്യസ്വീകരണം. ത്രിപുരവധം. 
രാര്ഗ്ഗവരാമനു ശിവനിത് നിന്നും, കര്ണ്ണനു” ഭാര്ഗ്ഗവരാമനില് നിന്നും, പല 

ഭിവ്യാസ്ത്രങ്ങളും കിട്ടിയ കഥ ദുര്യോധനന് ശല്യരോടു പറയുന്നു. 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

പിതൃ ദദവര്ഷി കഠംക്കീശനഭയം നല്കിയപ്പ്ൊഴേ 
സല്ക്കരിച്ചാശ്ശൂങ്കരനോടോതീ ലോകേശനീങ്ങനെ: [| 

നീ തന്നമൂലം സര്വ്വേശ, പ്രാജാപത്യ*മിതിങ്ങ ഞാന് 
വഹിച്ചു ദാനവന്മാര്ക്കു കൊടുത്തു വലുതാം വരം. ി 

മര്യാദവിട്ടൊരവരെക്കൊല്ലാനാവില്ല മറെറാരായം 
നീയെന്നേ ഭൂതഭവ്യശ, നീയിവര്ക്കരി കൊല്ുവാന്. 9 

ഇങ്ങാശ്രയിച്ചിരുന്നീടം ദേവകഠംക്കിങ്ങു ദേവ, നീ 

പ്രസാദംചെയ'ക ദേവേശ, ശുലിന്, കൊല്ലുക ദൈത്യരെ. 4 
നിന് പ്രസാദത്തി നാല് വിശ്വം സുഖം നേടട്ടെ മാനദ! 

നീയേ ശരണ്യന് ലോകേശ, ശരണം പുക്കുനീന്നെ നാം.”” 9 

ശിവന് പറഞ്ഞു 

നിങ്ങാംക്കുള്ള രിവര്ഗ്ഗത്തെക്കൊല്വേനെന്നെനെറ നിശ്ചയം 
തനിച്ചു കൊല്വാന് ഞാനാകാ ശക്തരാണാസ്സ്റരാരികഠം. 6 
നിങ്ങളെല്പാരുമൊന്നിച്ലെന്നര്ദ്ധതേജസ്സൊടൊത്തവര് 

പോരില് വെല്കാ വൈരി കകളെക്കൂട്ടത്തിന്നേറുമേ ബലം, റ് 

& പ്രജാപ ത്യം -- പ്രജാപതിസ്ഥാനം, 
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ദേവകഠം പറഞ്ഞു 

തേജോബലങ്ങഠം ഞങ്ങാഠംക്കുള്ളതില്നിന്നുമിരട്ടിതാന് 

അവര്ക്കുണ്ടവര്തന് തേജോബലമോ കണ്ടിരിപ്പതാം. ി 

ശിവന് പറഞ്ഞു 

ആദ്ദുഷ്ടരേവരും വദ്ധ്യര് നിങ്ങളില്പ്പിഴചെയ്യവര് 
എന്െറ തേജോബലാര്ദ്ധത്താല്ക്കൊല്വിന് മുററും രിപുക്കളെ. 

ദേവകഠം പറഞ്ഞു 

ഞങ്ങരംക്കു വയ്യാ നിന്നര്ദ്ധതേജദസ്സുന്താന് മഹേശ്വര! 

നീ കൊല്കരികളേ ഞങ്ങാംക്കുള്ളോരര്ദ്ധബലത്തിനാല്. 10 

ശിവന് പറഞ്ഞു 

എന് ബലാര്ദ്ധം വഹിച്ചീടാന് നിങ്ങംക്കാവില്പയെങ്കിലേോ 

കൊല്ലുന്നുണ്ടവരേ നിങ്ങാഠംക്കള്ളര്ദ്ധബലമേററ ഞാന്. 11 

ദരേദ്രാധനന് പറഞ്ഞു 

ആട്ടേയെന്നവര് ചൊന്നോരു ദേവേശന് നൃപസത്തര! 
അര്ദ്ധമേവരൊട്ടം വാഞ്ങിത്തേജസ്സ്റാല് മേലെയായിനാന്. 12 

ആദ്ദേവനേവരെക്കാളം ബലവത്തരനായിനാ൯ 

അന്നുതൊട്ട മഹാദേവനെന്നു പേര് കേട്ട ശങ്കരന്. 19 
പിന്നെച്ചൊന്നാന് മഹാദേവന് “ വില്ലമമ്പെടുത്തു ഞാ൯ 
തേരേറിക്കൊല്ലുവേന് പോരില് നിങ്ങരംക്കുള്ളാ രിപുക്കളെ. 14 
എനിക്കു നിങ്ങം വനതേരതും വില്ലമമ്പമതേവിധം 

കാണ്മിനിപ്പേംളായവരെ വീഴിച്ചീടവനൂഴിയില്. '" 15 

ദേവകഠം പറഞ്ഞു 

ത്രൈലോകൃത്തില്് മൂര്ത്തിയങ്ങുമിങ്ങുമുള്ളതു ചേര്ത്തുടന് 
ദേവേശ്വര, ഭവാനോജസ്റ്റേറും തേരു ചമച്ചിടാം. 36 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

അവ്വണ്ണം ബൃദ്ധിയാല് വിശ്വകര്മ്മകല്ലിത*മുത്തമം 

പരമാസ്സരശാര്ദ്യൂലരൊരുക്കി ക്കൊണ്ടിതാ രഥം. 117 
വിഷ്ണു സോലചന് വഹിയിവര് മുവരാല് തീര്ത്തു സായകം 
മുനയ്തുതിന്നഗ്നിയല്പോ ഭല്പം സോമന് ധരാപതേ! 18 

ആബ്ദാണത്താിനു മൊട്ടധയി നിന്നിതാ വിഷ്ണുവപ്പൊഴേ 

വിശാലനഗരം കാട മല ചൂഴമൊരൂഴിയെ 19 

തേര്ത്തട്ടാക്കി ക്കൊണ്ടിതവരപ്പൊഴാബീ്ഭൂതധാത്രിയെ 
അച്ചുകോലായ” മന്ദരാദ്രി ജംഘയായിീ മഹഠനദി 20 

ദിക്കും വിദിക്കുമെല്പാമാത്തേരിന്നു പരി വാരമായ് 
നക്ഷത്രവംശമാണീഷായുയഗം കൃതയുഗം പരം. 24 
രഥകൂബരമായ” നിനു നാഗരാജാവു വാസുകി 

ഉപസ്കരമധിഷ്യാനം ഹിമവാന് വിന്ധൃയശൈലവും. 22 

ൽ വിശ്വകര്മ്മകല്ലിതം ... വിശ്വകര്മ്മാവിനാല് നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ടതു. 
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ഉദയാസ്താദ്രികളധിഷ്യാനമാക്കീടിനാര് സുരര് 
സമദ്രമങ്ങക്ഷമാക്കീ ദാനവാലയമുത്തമം. 23 

സപ്പര്ഷി മണ്ഡലവുമാത്തേരിന്നായീ പരിഷ്കരം 
ഗംഗാ സരസ്വതീ സിന്ധുധുരമാകാശമെന്നതും. 44 

തേരിന്നുപസ്കരവുമായ' മററുള്ള പുഴയൊക്കയും 

അഹോരാത്രം കാഫ്യകലയപ്രകാരമൃതുക്കളം. 36 

അനുകര്ഷം ഗ്രഹഗണം വരൂഥം താരകാഗണം 
ധര്മ്മാര്ത്ഥക മങ്ങളൊത്താദ്ദാരുബന്ധം ത്രിവേണകം. 26 
പല പൂവും കായുമുള്ള ലതാഷധി കളണതില് 

ചക്രങ്ങളാക്കിയാത്തേരി ലര്ക്കേന്ദുക്കളെയ ങ്ങനെ. 27 
ആപ്പൂര്വ്വ ദപരപക്ഷങ്ങളാക്കീ നല്പേറര: രാപ്പകല് 
ധദൃുതരാഷ ട്രാദി നാഗങ്ങഠം പത്തു ത്ര ദൂ ഗ്ധേഷകയം. 28 

യൃഗം ദ്്യോവറണു സംവര്ത്തകാംബ്ദം യൃഗചര്മ്മവും 
ധദൃതി സന്നതിയും മേധ:സ്ഥിതി സന്ധ്യയമ ങ്ങനെ. 29 
ഗ്രഹനക്ഷത്രതാരാളി വിചിത്രം ചര്മ്മമംബരം 

സുരാംബുപ്രേതവിത്തേശലോകേശന്മാര് ഹയങ്ങളാം. 90 

കാളപൃഷ്ഠയ൯ നഹുഷനാക്കാര്ക്കോടകധനഞ്ജയര് 
മററു നാഗങ്ങളും വാജികടംക്കെഴും ബാലബന്ധമായ', 81 

വിദിക്കു ദിക്കിവ ഹയരഥരശ”മിക്ളായിതേ 
ചമ്മട്ടി യായ” വഷഠംക്കാരം ഗായത്രീ ശീര്ഷബന്ധിനി. 82 
കുഹൂ രാക സിനീബാലിയാസ്സ്റാനുമതി സുവ്രത 
അശ്വങ്ങാഠംക്കുള്ള യോക “ത്ൂങ്ങഠം രോഹകം കണ്ടകങ്ങളം. 93 
കര്മ്മം സത്യം തപസ്സറര്ത്ഥമിവയാകുന്നു രശ്മികഠം 
മനസ്സായി തധിഷ്ടാനം രത്ഥ്യയായീ സരസ്വതീ. 8.4 

നാനാവര്ണ്ണങ്ങഠം ചിത്രങ്ങഠം കാറേറററാടും പതാകകഠം 

മിന്നലിന്ദ്രധനുസ്സ്സോര്ത്തു ദീപ്ൃമാക്കീ രഥത്തിനെ. 9 
വന്പുള്ളീ ശാനന്നു മുന്പേ യജ്ഞത്തിങ്കല് പ്രകല്ലിതം 
ആസ്സറംവത്സരമേ വില്പിരമ്പം സാവിത്രി ഞാണുമായ്. 36 

വിലപേറും രത്നമണിഞ്ഞാദ്ദിവ്യം ചട്ടയങ്ങനേ 
അഭേദ്യമരജസ്കംതാന് കാലചക്രം പരിഷ കൃതം, 87 
കൊടിക്കാലായിതാ മേരു ശ്രീമാന് പൊന്മയപര്വ്വതം 
മിന്നല് മിന്നുന്ന മേഘങ്ങഠം കൊടിക്കുറക്ളായഹോ! 88 
ശോഭില്പിതദ്ധവര്യമഭ്ധ്യേ” ജപലിച്ചഗ്നികഠം പോലവേ 
ആത്തേരൊരുക്കിക്കണ്ടിട്ട വിസുയപ്പെട്ട ദേവകഠം. 89 

സര്വ്വലോകത്തിറ്റ്െറ തേജസ്സ്സൊന്നായ ിക്കണ്ടു മാരിഷ! 

ഉണര്ത്തിയാ ഹാത്മാവോടെ .രക്കീ യെന്നു ദേവകൌഠം. 30 

തി ാ ര ട് യജുര് വ്വേദകര്മ്മം ചെയ്യന്ന ജൂത്വിക്കുക 
ഉടെ നടുവില്, 
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അവ്ൃവണ്ണമാ രഥശ്രേഷ്യം വിബുധര്ഷഭര് മന്നവ! 

ശത്രുമദനമാംവണ്ണമൊരുക്കിയതിലപ്പൊഴേ 41 

തേരില് വെഷമു ശങ്കരനാത്തന്െറ ദിവ്യായയധങ്ങളെ 

കൊടിക്കാലാക്കിയാകാശമതില് വെച്ചിതു ഗോവൃഷം! ക 

ബ്രഹ*മദണ്ഡം കാലദണ്ഡം രദ്രദണ്ഡം പരം ജ്വരം 

തേരിന്നു നാലു പുറവും പരിസ്കന്ദഃങ്ങളായിതേ. 498 

അഥര്വ്വാംഗിരസന്മാരാ വന്പന്തന് ചക്രരക്ഷരായ് 

ുഗ്വേദസാമ വേദങ്ങഠം പുരാണങ്ങടം പുരസ്സര൪. 44 

ഇതിഹാസം യങ്കൂര്വ്വേദം പൃഷ്ടരക്ഷയുമായിതേ 

ദിവ്ൃങ്ങടം ദിവൃവാദ്യങ്ങഠം നിന്നൂ പാര്ശ്വത്തു ചുററുമേ. 46 

സ്ോത്രാദികളമുര്വ്വീശ, വഷാഠക്കാരവുമങ്ങനേ 

മുഖത്തോങ്കാരമുര്വ്വിശ, പരം ശോഭ വളര്ത്തിതേ. 46 

ടൂടതുക്കളാറുമൊന്നിച്ചുള്ളാസ്സംവത്സരകാര്മ്മുകം 

തനിക്കെഴം ഛായതന്നെ ഞാണാക്കീ പോരിലക്ഷയം. 47 

കാലമേ രദ്രഭഗവാനവന്തന് വില്ലു വത്സരം 

അതിനാല് രദദ്രിയാം കാളരാത്രി കേടററ ഞാണുമായ്. 38 

അമ്പായി നിന്നിതാ വിഷ്ണുവഗ്നിസോമനുമങ്ങനെ 

അഗ്നീഷോമം ലോകമെല്ലാം ചൊല്വു വൈഷ്ണവമെന്നുമേ. 49 

ആത്മാവു വിഷ൦ണ തേജസ്വ) ഭഗവാനാം ഭവന്നഹോ! 

ഹരന്െറ വില്ലിന് ഞാണ്യോഗം സഹിലീലതി നാലവര് 90 

ആബ്ബാണത്തില്ത്തിഗ്മമനയ വീട്ട ദര്വ൮വിഷഹം പ്രഭ! 

ഭഗ്വംഗിരോമനൃഭവദുസ്സഹക്രോധ൨ പനിയെ. 61 

ആ നീലലോഹി തന് ധൂമ്മന് കൃത്തിവാസന് ഭയങ്കരന് 

അയയതാദിത്ൃയസദ്ൃശന് തേജസ്സാര്ന്നുജ്ജവലിച്ചുതേ. ൫2 

ദൃശ്ച്യാവന് ച്യാവനന് ബ്രഹ“മദേവഷിഘ് നന് ജയിയാം ഹരന് 

ധര്മ്മാധര്മ്മപരന്മാരെക്കാപ്പോന് കൊല്വോന് സദായ്യ്കോഴം53 

മനോജവക്രൃരഭീ മബലാത്മഗണ മൊത്തവന് 

ശോഭിച്ചീടന്നിതീവണ്ണം സ്ഥാണുവാം ഭഗവാന് ഭവന്. ൭4. 

ഇരച്ചരാചരമാം വിശ്വജഗത്തെല്പാമവന്നുടെ 

അംഗങ്ങളെസ്സുംശ്രയിച്ചു നപ, ശോഭിച്ചിതേററവും. 56 

ആത്തേര് പൂട്ട!ക്കണ്ട ചട്ടയിട്ട വില്പുമെടുത്തവ൯ 

സോമാഗ്നി വിഷ'ണുമയമായ ദിവ്യമാമന്പെടുത്തതില് 56 

അപ്പോഴാ പ്രഭവിന്നങ്ങ കല്ലിച്ചു ൬പ, ദേവകഴം 

പുണൃഗന്ധമെഴും ദേവമുഖ്യന് പവനനേ പ്രഭോ! 67 

അതു കണ്ടു മഹാദേവന് വാനോര്ക്കും ത്രാസാമേകുവോന് 

കേറീ സന്നദ്ധനായിട്ട ഭൂമി കമ്പില്ചിടംപടി. ൭൫ 

1 ഗേറവൃഷം നല്ലജാതികാള. 2 പരിസ്കന്ദം-- രക്ഷ. 83 ത്രാസം ടം പേടി, 
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കേറും ദേവേശനെച്ചരെന്നു പുകഴ“ത്തീ പരമരഷികഠം 

ഗന്ധര്വ്വ ദേവനി രയയമപ്സരസ്സ്രീഗണങ്ങളം. 59 

ബ്രഹ'“മര്ഷി കഠം പുകഴ്ത്തുന്നോ൯ വന്ദി൨ന്ദനയേ ററവന്൯ 

നൃത്തത്തില് വിരുതുള്ളപ് സരസ്ത്രീനൃത്തങ്ങളേററവന്. 60 

ശോഭിക്കും വരദന് വാളം വില്ലൂമമ്പുമെടുത്തവന് 

ചിരിച്ചോതീ വാനവരോ,ടാരിപ്പേഠഠം സുതനായ”വരാന്? 61 

ചൊല്ലി ദേവകളങ്ങുന്നി ന്നാരെക്കല്ലിച്ചിടന്നുവോ 

അവന് ദേവേശ, നിന് സുതനായിക്കൊള്ളതസംശയം, 62 

അവരോടോതിനാന് ദേവ നെന്നേക്കാഠം മേലെയുള്ളവന് 

ആരുണ്ടായവനെസ്സുതനാക്കുവിന് വൈകിടൊല്ലിതില്."” 63 

മഹാത്മാവു പറഞ്ഞോരി വാക്കു കേട്ടാശു ദേവകരം, 

വാനോര് പിരാമഹനതന്നെ പ്രസാദിപ്പി ച്ചുണര്ത്തിനാര്: 64 

* ദേവദ്വേഷി വധത്തിന്നു ദേവം, നിന് കല്പനപ്പടി 

ഞങ്ങഠം ചെയതു ഞങ്ങടെ മേല് പ്രസാദിച്ചു വൃഷദ്ധവജന്. 66 

വിചിത്രായുധമൊത്തോരു രഥം ഞങ്ങഠം ചടച്ചുതേ 

അവന്നീത്തേരി ലാരാണു സൂതനെന്നറിവില്പിഹ. 66 

ദേവസത്തമനെസ്സുതനായൊരാളെ വിധിക്ക നീ 

നീ ചൊന്ന വാക്കു സഫലമാക്കി! ക്കൊഠള്ളണമേ വിഭോ! 67 

ഈവണ്ണം ഞങ്ങളോടങ്ങന്നാദ്യം കല്ലിച്ചതില്പയോ, 

നിങ്ങഠംക്കുഞാന് ഹിതംചെയവേനെന്നതിപ്പോം നടത്തണേ! 

ആദ്ദേവയുക്തം രഥമിങ്ങു ഞങ്ങം 
താങ്ങുന്നതല്ലാ സുരവൈരിഘാതി 

പിനാകിയാദ്ദാനവരോടെതിര്പ്പാന് 

ഭയപ്പെടുത്തുംപടിയേററ നില്ല 69 

അതേവിധം നാലു വേദങ്ങളശ്വം 

സശൈലമാം ഭൂതലം തേരുമല്ലോ 

നക്ഷത്രവംശാനുഗതം വരൂഥി 

ഹരന് യോധ൯ സുൂതനെക്കാണ്തില്ലാ. 70 

ഇവരേവരിലും മേലെഴു ളളവന് സൂതനാവണം 

അവന് ഭരിക്കണം തേരു യോദ്ധാവോ ഹരനങ്ങനെ. 7 

കവചങ്ങഠം സശസ്ധ്രങ്ങം വില്ലൂമുണ്ട പിതാമഹ! 

നീയെന്ന്യേ സുതനേ വേറെ ഞങ്ങഠം കാണുന്നതില്ലിഹ. 14 

ഗുണ്ങ്ങളെല്ലാമൊത്തോന് നീ വാനവന്മാരിലുത്തതന് 

തേരേറിയയടനേ നിര്ത്തിക്കൊഠംക മുഖൃഹയങ്ങളെ 3 

ദേവകഠംക്കു ജയത്തിന്നും ദേഖദ്വേഷി വധത്തിനും.'' 

എന്നു കമ്പിട്ട ലോകേശപിതാമഹനെ വാനവർ ന് 

പ്രസാദിപ്പിച്ചു സാരഥ്ൃത്തിന്നെന്നായ്ക്കേട്ടിരിപ്പു നാം. 
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പിതാമഹന് പഴണഞ്ഞു 

വാഠാനോര്കളേ, ന് ഞ്ങഠം ചൊന്നവാക്കില്ഭേ'ഷ്കില്പരെല്ലുമേ 

ഹയസംഗ്രഹണംകചെയ് വേൻ! കപദ് 2 പൊരുതുമ്പൊഠഞാന്. 

പീന്നെയാബ “ഭഗവാന് ദേവന് ലോകം തീരത്ത പിതാമഹന് 

സൂതനാക്കപ്പെട്ടു വാനോര്കളാലങ്ങീശ്വരന്നഹോ! 76 

ലോകപൂഴിതമാം ഗേരിലായവന് കേറിടുമ്പൊഴേ 

തല കുമ്പിട്ട പാര്ത്തട്ടില് വായയവേഗങ്ങടം വാജികരം. [ 

കേറീട്ട ഭഗവാന് ദേവന് സ്വതേജസ്സാല് ജ്വലിപ്പവന് 

ചമ്മട്ടി യും കടി ഞ്ഞാണും പിടിച്ചിതു പിതാമഹന്. 78 

എഴുനേല്ലിച്ചു ഭഗവാന് വായയവേഗഹയങ്ങളെ 
സുരോത്തമന് സ്ഥാണുവോടു കയറാമെന്നു ചൊല്ലിനാന്. 79 

വിഷണുസോോധമാഗ്നി മയമാധാബ്ബഠണവുമെടുത്തുട൯ 

വില്ലൂമേന്തി സ്ഥാണുവേറി വിറപ്പിപ്പോന് രിപുക്കളെ. 80 

ദേവേശന് കേറിയളവില് സ്മൂതിച്ചു പരമര്ഷി കഠം 
ഗന്ധര്വ്വ ദേവസംഘങ്ങളപസര്യസ്്രീഗണങ്ങളം. 81 

ശോഭിക്കും വരദന് വാളം വില്ലമമ്പുമെടുത്തവ൯ 

തേരില്നിനൂ സ്വതേജസ്സംല് ത്രൈലോക്യം തെളിയുംപടി. 
ഇന്ദ്രാദി ദേവക ളൊടു ദേവന് കല്ലിച്ചു വീണ്ടുമേ: 
* “ കൊല്ലില്ലെന്നുള്ള സന്താപം വേണ്ടാ നിങ്ങഠംക്കൊരിക്കലും. 

ഈയമ്പു കൊണ്ടസുരരെക്കൊന്നുവെന്നുമുറയ്ക്കുവിന്. 

സ തൃമെന്നാര ദേവകളം കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നുമോതിനാര്. 9, 

പ്രഭവാം ഭഗവാന് ചെന്ന മൊഴിയോ പാഴിലായ”വരാ 

എന്നു ചിന്തിച്ചു വാദനാര്കയം പരം സന്തോഷമേന്തിനാര്. 85 

പുവപ്പെട്ടിതു ദേവേശന് മുററും ദേവകളൊത്തവന് 

രാജാവേ, കിടയററുള്ള പെരുതായോരു തേരിനാല്,. 86 

തന് പാരിഷദര് പൂഴിച്ചുകൊള്ളം ദേചന് പുകഴ്ന്നവന് 

മറംസം തിന്നും ദുര:ധര്ഷന് നൃത്തം വെയ്റ്ൂന്ന കൂട്ടരും. 97 

ഓടു ന്നോരും തമ്മിലേററം തര്ജ്ജ പ്പ വരു മൊത്തവന് 

തപസ്ന്സേറും മഹാഭാഗര് ഗുണമുള്ള ധഫാര്ഷികഠം 9 

വാനോര്കളം മ ഹ 'ഭേവന്നാശിച്ചൂ വിജയത്തിനെ. 

ലോകര്ക്കഭയമേകുന്ന വരദന് യാത്രയായതില് ര 

ജഗത്തെല്പാം ദേവകളും സന്തോഷിച്ചു നരോത്തമ।! 

പല സ്കൂതികളാത്ദ്ദേേശനെ വാഴ്ത്തും മഹര്ഷികം 90 

വന്നു വീണ്ടു. തേഴസ്സ വാഷ്ക്കുയാറാക്കി മന്നവ! 

ഗന്ധര്വ്വരായിരം പിനെ പ്രയൃതം പിന്നെയര്ബ്ബുദം ൮ 

ന ' 1 ഹയസംഗ്രഹണംചെയകംം.കുതിരകളെ നിയന്ത്രിക്ക. 4 കപര്ദ്ടിംം 

ശിവന്. 
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ഇവന്നിഷ്ടപ്പെടും നാനാവാദ്യം വാദിച്ചിതപ്പൊഴേ. 
വരദന് കേറി യസുരന്മാര്ക്കു നേരേ ഗമിക്കവേ [2 
വിശ്വേശന് പുഞ്ചിരി ക്കൊണ്ട് നന്നു നന്നെന്നു ചൊല്ലിനാന്: 

" “ദേവ, ദൈത്യരെഴുന്നേടം പോക വാജികളേ വിട്ട 93 

പോരിതശശൂത്രുക്കളെക്കൊല്ലുമെന് കൈയുൂക്കിന്നു കാന്ക നീ." 
വിട്ടു മനോവായയവേഗമുള്ള വാജി കളെപ്പരം 94 

ദൈത്ൃദാനവര് കാക്കും മുപ്പുരത്തെപ്പാര്ത്തു പാര്ത്ഥിവ! 
ആകാശത്തെ മിഴുങ്ങമ്മട്ടുള്ള പൂജ്യ ഹയങ്ങളാല് 95 

വെക്കം ഗമിച്ചു ഭഗവാന് ദേവകഠംക്കു ജയത്തിനായ'. 

തേരേറി ത്രിപുരത്തി ന്റെ നേര്ക്കീശന് യാത്രയായതില് 96 
ദിക്കൊക്ക നിറയും റേോ്യച്ചം ശബ'ദിച്ചിതാ വൃഷം. 
മഹാഭീഷണമായോരാ വൃഷഭദ്ധവനി കേയംക്കയാല് 977 

വ നാശപ്പെട്ടിതവി ടെത്താരകന്മാര് സുരാരികഠം. 

വേറിട്ടു ചിലര് നേരട്ടനിനആ യുദ്ധത്തി നപ്പ്െൊഴേ 98 

അപ്പോം സ്ഥാണു മഹാരാജ, ശൂലി ദകേപേമിയന്നുതേ. 
നടുങ്ങീ ജീവജാലങ്ങാം കിട്ടങ്ങ മൂന്നു ലോകവും 63 

ഘോനങ്ങളാം നീമിത്തങ്ങളുണ്ടറയ് ബാണം തൊടുത്തതില്. 

സോമാഗ്നിവിഷ്ണുക്കളടെ ബ്രഹ് മരുദ്രരുടേയയമേ 400 
വില്ലി നെറയും ക്ഷോഭമൂലമധത്തേര് തെല്ലൊന്നിരുന്നു പേയ. 
ഉടന് നാരായണന് ബാണത്തിങ്കല്നിന്നങ്ങിറങ്ങിയും 30. 

വൃഷഭാകാരനായ് ചെന്നാപ്പെരുംതേരൊന്നുയര്ത്തി നന്. 
തേരമരന്നളവില്ശശത്രവിരരൊത്താര്ത്തിടു മ്പൊഴേ 102 
സംഭ്രമം പുണ്ടു ഭഗവാന് ശബ'ദിച്ചിതു മഹാബലന്,. 
വൃൃഷത്തലഷ്ക്കുലും വാജിപൃഷ്യത്തും നിന്നു മാനദ! 103 

അപ്പ്ൊഴാ രദ്രഭഗവാന് നോക്കീ ദൈതൃപുരത്തിനെ. 
കേറിക്കൊണ്ടു വൃഷത്തി ന്െറയശ്വത്തിഒന്റയുമീശ്വരന് 104 

കൊഴിച്ചിതപ്പ്ോോടം മുലകം രണ്ടായ ക്കീറീ കുളനപു കം. 

അന്നേ മുതല്ക്കു ഗോക്കഠംക്കു ശുഭം രണ്ടായ് കുളമ്പുകംം 105 

അശ്വങ്ങഠംക്കോ മുലകളില്ലന്നുതൊട്ടെന്നുമായ” മപ! 
രുദ്രനല്ഭൂൃതക ര്മ്മാവ൮ ബലവാന് പീഡച്ചെയ് കയാല്. 100 
ശര്വ്വനാ വില് കുലച്ച യട്ടാബ്ബാണത്തെത്തൊടുത്തു ട൯ 
ചേര്ത്തു പാശുപതാസ്രുത്തെ ത്രിപുരത്തെ സൂരിച്ചുതേ. 1017 

വില്ലെടുത്താ രുദ്രനേവം നില്ലമ്പൊഴുതു മന്നവ! 
അക്കാലത്താലെയൊന്നായികക്കൂടിയപ്പോഠം പുരങ്ങളം. 108 

ഒന്നായിച്ചേര്ന്നതവ്വണ്ണം തരിപരത്വമിയന്നതിരു 

മഹാന്മാരായ വാനോരക്കു ഹര്ഷം ബഹളമായിതേ. 309 

ൽ വൃഷം കാള. 
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പിന്നെദ്ദേവകളം മുററും സിദ്ധന്മാരും മുനീന്ദ്രരും 
മഹേശ്വരനെ വാഴ് ത്തീട്ടു ജയിക്കെന്നുച്ചമോതിനാര്. 
അപ്പോഠം കാണായി മുന്പിട്ടു മുപ്പുരം ദൈത്യനിഗ്രഹേ 
ചൊല്പവല്ലാത്തുഗ്രമൂരത്തി തേജസ്നസ്സേറും ഹരന്നുടെ. 

ആദ്ദിവ്ൃയചാപം ഭഗവാന് ലോകേശ്വരനുലച്ചുടന് 
മുപ്പുരം പാര്ത്തു മുപ്പാരി ല്സ്സത്തായുള്ളമ്പയച്ചുതേ. 
ആ മുഖ്ൃബാണത്തെ മഹാഭാഗ, വിട്ടോരു നേരമേ 
താഴേ വീഴും മുപ്പുരത്തിലാര്ത്തനാദം മുഴുത്തുതേ. 

310 

111 

112 

118 
ദൈത്യവര്ഗ്ഗത്തൊടും ചുട്ട തള്ളിനാന് പശ്ചിമാബ“ധിയില് 
ഈവണ്ണം മുപ്പുരം ചുട്ട നിശ്ശേഷിപ്പിചു ദൈത്യരെ. 

മുപ്പാരിന്നു ഹിതത്തിന്നായ“ക്കോപിച്ചോരു മഹേശ്വരന് 
ഹാഹായെന്നു തടുത്താനങ്ങ: ത്മക്രോധജവഹിയെ 

ലോകം ഭസ്മീ കരിച്ചീടൊല്ലെന്നും മുക്കണ്ണനോതിനാന്. 

സ്വസ്ഥരായിദ്ദേവകളം ലോകരും മുനിമാര്കളം 
ഓജസ്സ്റേവം സ്ഥാണുവിനെ സ്മൃതിച്ചാരഗ്ര്യവാക്കിനാല്. 
ഏവരും പോയ് വന്നപാടേ ഭഗവത്സമ്മതത്തൊടും 

പ്രയത്നാല് സിദ്ധകാമന്മാര് പ്രജേശാദികഠം ദേവകഠം, 
ഇമ്മട്ട ഭഗവാ൯ ദേവയ വിശ്വം തീര്ത്ത മഹേശ്വരന് 
ദേവാസുരഗണാദ്ധ്യക്ഷന് ലോകര്ക്കരുളി മംഗളം. 
ബ്രഹ മാവു ഭഗവാന് ലോകധാതാവായ പിതാമഹന് 

പരനവ്യയനീശന്നു സാരഥ്യം ചെയ്യവണ്ണമേ 
ഉടനങ്ങുന്നു രുദ്രന്നാ ബ്രപമദേവ൯ കണക്കിനെ 

മഹാത്മാവായ കര്ണ്ണൂന്ന ചെയ്ലാലും ഹയസംയമം. 
കൃഷ്ണുനെക്കാരംക്കര്ണ്ണനെക്കാഠംപ്പാര്ത്ഥനെക്കാളമേ ഭവാന് 
വിശിഷ്ടന് നൃപശാര്ദ്ദൂല, വിചാരിക്കേണ്ടതില്ലിതില്. 
രുദൃതുല്യന് ശുരനി വന് നയേ ബ്രഹമസമന് ഭവാന് 
ദൈത്യരെപ്പോലരി കളെജ്ജയി പ്പാന് നിങ്ങഠം ശക്തരാം. 
ശല്യ, കര്ണ്ണന് ശ്വേതഹയനാകുമാക്കൃഷ്ണസുതനെ* 
മഥിച്ചു പാര്ത്ഥനെക്കെ ല്ലമ്മാറുടന് ചെയ്തുകൊള്ളണം. 
നിങ്കലാകുന്നു കര്ണ്ണന്െറ നാടും നില്പതു ഞങ്ങളും 
യുദ്ധത്തില് ജയവും, വാജിഗ്രഹം ചയ്യകിവന്നു നീ. 
കേട്ടുകൊള്ളക വേറിട്ടുമീപ്പഴജംഥയൊന്നു നീ. 
ധര്മ്മിപ്പനാം ബ്രാഹ“മണനെന്നച്ചുനോട പറഞ്ഞതായ. 
ഹേതുകാര്യങ്ങളടയോരിച്ചിത്രക്കഥ കേട്ടടന് 

114, 

&15 

116 

117 

3186 

119 

120 

141 

122 

1238 

124, 

125 

3126 
രീരച്ചയാക്കിച്ചെ യക ശല്യ, വിചാരിക്കേണ്ടതില്പിതില് 
ഉണ്ടായി ഭഗുവംശത്തി ല് ജമദഗ്നി തപോനിധി 

₹ കൃഷ്ണസൂതന് കൃഷ്ണന് തേരാളിയായിട്ടുള്ളവന്. 

427 



ത്രിപുരവധോപഖദ്യാനം 49 

അവന്നു രാമനെനഅണ്ട പുത്രന് തേജോഗുണാന്വി തന്. 
അവനുഗ്രതപം ചെയ്ത സന്തോഷിപ്പിച്ചു രുദ്രനെ 128 
അസ്ത്രത്തിനായ് ശുദ്ധചിത്തന് നിയതന് സംയതേന്ദ്രിയന്. 
ഭക്ത (യാല് പ്രശമത്താലുമവന്നീശന് പ്രസന്നനായ” 129 

ഹൃല്ഗതം കണ്ടായവന്നു വെളിവായ” വന്നു ശങ്കരന്. 

ശിവന് പറഞ്ഞു 

രാമ, സന്തോഷമായ്, നന്നായ് വരും, നിന്നുള്ളറിഞ്ഞു ഞാന് 

ആത്മാവി നെശശുദ്ധമാക്കൂ നിനക്കൊക്കുമിതൊക്കയും. 190 

ശുദ്ധാത്മാവായിടുംനേരം നി നക്ക്്ുങ്ങഠം നല്കുവന് 
അസ്ത്രങ്ങഠം ഭാര്ഗ്ഗവാപാത്രാസധര്ത്ഥനെ*യെരിക്കുമേ. 191 

ഈവണ്ണമാദ്ദേവദേവന് ശുൂലി ചൊന്നോരു ഭാര്ഗ്ഗവന് 
മഹാത്മാവാം പ്രഭവി നെക്കുമ്പിട്ടത്തരമോതിനാ൯: 134 

*  എന്നെയസ്സ്രം ധരിച്ചീടാ൯ ശക്തനായ ക്കാണ്മതെപ്പെഴോ 
ശുശ്രൂഷ്യവാമെനിക്കപ്പോളസ്ര്രം നല്കേണമേ ഭവാന്. '' 193 

൫ര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

തപ്പസ്സാലും ദമത്താലും നിയമതതാലുയായവന് 

ഹോമമന്ത്രാന്വിതം പുജോപഫഹാരബലിയാലുമേ. 194 
അനേകമായിരത്താണ്ടങ്ങാരാധിച്ചി തൂ ശര്വ്വനെ 

മഹാത്മാവാം ഭാര്ഗ്ഗുവനില് പ്രസാദിച്ചിതു ശങ്കര൯. 195 

ദേവീസന്നിധിയില്ച്ചൊന്നാനവണ്െറ പല നന്മകഠം 
* “ എന്നിലെന്നും ഭക്തി യൃള്ളോനീ രാമന് സുദ്ൂഡവ്രത൯.”” 196 
ഏവം ചൊന്നാൻ പലകുറി പ്രീതന് രാമഗുണം പ്രഭ 
ദേവകഠംക്കും പിതൃക്കഠംക്കും പ്രത്ൃക്ഷമരിസൂദന! 197 
ഇതുകാലത്തു ദൈതൃമ്പാര് ബലവത്തരരായിനാര 
ദര്പ്പുമോഹാന്ധര് വാനോരെ വധില്ലാരവരപ്പ്പൊഴേ. 198 
പരമായവരക്കൊല്വാന് വാനോരൊന്നിച്ചുറച്ചുടന് 
ശത്രുക്ഷതിക്കു യത്നിച്ചു ശക്തരായീല വെല്ലുവാന്. 199 
ചെന്നു കണ്ടാ വാനവന്മാര് ഗൌരി കാ൯.ന൯ ധഹേശനെ 
ശത്രുക്കളെ ക്കൊല്ലുകെന്നായ പ്രസാദിപ്പിച്ചു ഭക്തിയാല്. 140 

പരം ദേവന് ദേവവൈരിക്ഷയമേററു പറഞ്ഞുടന് 
ഭാര്ഗ്ഗവന് രാമനെ വിളിച്ചരുളിച്ചെയ്ത ശങ്കരന്. 14 

ശിവന് പറഞ്ഞു 

വന്നൊത്ത ദേവാരികളെയൊക്കക്കൊല്ലുക ഭാര്ഗ്ഗവ! 

ലോകങ്ങഠംക്കു ഹിതത്തിന്നുമെന്പ്രീമിക്കുമരേവിധം. 354 
എന്നു കേട്ടുത്തരം ചൊന്നാന് വരദന് ത്രൃക്ഷനോടവന്. 

& അപാത്രാസമര്ത്ഥന്..- അയോഗൃനും അസമര്ത്ഥനുമംയവന് . (ഭാര്ഗ്ഗവ! 

എന്നു സംബുദ്ധി.) 
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രാമന് പറഞ്ഞു 

അസ്ത്രമില്പാത്തെനിക്കുണ്ടോ ശക്തി പോരില് സുരേശ്വര! 143 
അസ്ത്രജ്ഞര് ഗര്വ്വെഴും ദൈത്ൃന്മാരെയൊക്ക വധിക്കുവാന്? 

ശിവന് പറഞ്ഞു 

പോകെന്െറ സമ്മതത്തോടും നീ ഹനിക്കും രിപുക്കളെ 144 

മുററും ശത്രുക്കളേ വെന്നു പെരുത്തു ഗുണമാര്ന്നിടും. 

എന്നീക്കല്പന കേട്ടിട്ട മുററുമേ സ്വികരിച്ചവന് 348 

രാമന് സ്വസ്ത്യയനം ചെഷ്കകോന്ദൈത്യരെപ്പാര്ത്തി റങ്ങിനാന്. 
മദദര്പ്പബലം കൂടം ദൈത്യരോടോതി നാനവന്. 146 

* “എനിക്കു യുദ്ധം തരുവിന് പോരില് ഗര് വുള്ള ദൈത്യരേ! 
മഹാസുരന്മാരെ വെല്വാ൯ന് ദേവേശന് വിട്ടൊരാള ഞാന്. ' 

എന്നു കേട്ടാബ്ഭാരഗ്ഗവനായ് ദൈത്യര് യുദ്ധം തൂടങ്ങിനാര് 

ആഭ്ദൈത്യരെസ്സംഗാത്തില്ക്കൊന്നാബ ഭാര്ഗ്ഗവനന്ദനന്. 146 
വജ്കാശനിക്രൂരതരപ്രഹാരം കൊണ്ടു ഭാര്ഗ്ഗവന് 
ദൈ.മ്ൃയര് മെയ്മുറിയേല്ലിച്ചോന് ജാമദഗ്ന്യന് ദ്വിജോത്തമന്. 

സ്ഥാണു തൊട്ടു തലോടിക്കൊണ്ടപ്പോഠംനിരവ്രണനായി നാന്. 
നന്ദിച്ചു ഭഗവാന് ദേവനവന് ചെയ്യാ പ്രവൃത്തിയാല് 190 

മഹാത്മാവാം ഭാര്ഗ്ഗവന്നു നല്കീ പലവിധം വരം. 
കല്ലിച്ചിതാദ്ദേവദേവ൯ന് ശുൂലി സത്തോഷമാര്ന്നവന് 151 

"” നിന്യെയ്യില്ശ്ശുസ്തരമേററിട്ട വേദനപ്പെട്ടതിപ്പയോ 
അതിനാല് നിന് മാനുഷ മാം കര്മ്മം തീര്ന്ന ഭൃഗുത്തമ! 162 

ദി വ്യാസ്ത്രങ്ങം ഗ്രഹിച്ചാലുമെങ്കല്നിന്നു മഥേഷ്ൂമേ. "” 
പി ന്നെയസ്രങ്ങളൊക്കേയുമിഷ്ടപ്പെട്ട വരങ്ങളും 853 
രാമന് പലപിധം നേടിക്കൂപ്പിക്കുമ്പിട്ടു രുദ്രനെ. 

ദേവേശസമ്മതം വാങ്ങി പ്പോന്നുകൊണ്ടാന് തപോനിധി 193 

എന്നീപ്പഴങ്കഥയരുഠംചെയ്താനന്നാ മഹാമുനി. 
ആബ്്ഭാര്ഗ്ഗവന് കരം തെളി ഞ്ഞാദ്ധനുര്വ്വേദമൊക്കയയം 156 
മഹാത്മാവായ കര്ണ്ണുന്നു കൊടുത്തു പുരുഷർഷഭ! 

കരണ്ണന്നു പാപമേതാനുമുണ്ടെന്നാണെങ്കില് മന്നവ! 156 

ദി വ്യാസ്ത്രങ്ങളി വന്നേകില്പായി അന്നു ഭൃഗുത്തമന്. 

കര്ണ്ണനെസ്സുതകലജനെന്നോര്പ്പീലേതുമിന്നു ഞാന്. 107 
ക്ഷത്രി യാന്വയജന് ദേവപുത്രനെന്നോര്ത്തിട്ടന്നു ഞാന്. 
കുലബോദ്ധ്യത്തിനു കളഞ്ഞവനാണെന്നു മന്മതം 198 

എല്ലാംകൊണ്ടും ശല്യ, കര്ണ്ണന് സൂതവംശജനായ വരാ. 
സകണ്ഡലന് സകവചന് ദീര്ഗ്ഘബാഫഹു രഥീന്ദ്രനെ 189 
ആദ !.യക്യാഭനെ മാന്പേട പുലിയെ പ്രസവിക്കുമോ? 

തടിച്ചുരുണ്ട തുമ്പിക്കൈപോലിവന്്ററ കരങ്ങളും 160 
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മാറും നോക്കൂ വിരിഞ്ഞോന്നു സര്വ്വശത്രൂുനിബരഹടണം. 

വെറും നാടനൊരാളല്ലീക്കരണ്ണ൯വധൈകരത്തനന് നൃപ! 162 

മഹാത്മാവാണിവന് ഭൂപ, രാമശിഷ്ൃയ൯ പ്രതാപവാന്. 

35. സാരഥ്യസ്വികാരം 

ഈവക കഥകളളെല്ലാം കേട്ട ശല്യന്, മേല് കാണിച്ച വൃവസ്ഥയോട്ട കൂടി 

കര്ണ്ണുസാംരഥിയായി രിക്കാമെന്നു സമ്മതിക്കുന്നു. ആത്മൃദ്രാഘ മാനൃന്മാര്ക്കു 

ചേരന്നതല്ലെന്നു” ആദ്യമായിത്തന്നെ ശല്യന് കര്ണ്ണുനോടു പറയുന്നു. 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

ഇമ്മട്ടാബ ഭഗവാന് ദേവന് സര്വ്വലോകപി താമഹന്൯ 
ബ്രഹ'മാവതില് സൂതനായി രഥിയായിതു രദ്രനും. 1 
രഥിയേക്കാഠം വിരനായോന് രഥസാരഥിയാവണം 
അതിനാല് നീ നരവ്യാ[ഘ, പോരിരു ചെയ് ക ഹയഗ്രഹം.4 

യത്താരു ബ്രഹമാവിനേ വി.ണ്ണോര് വരിച്ചതു കണക്കിനെ 

കണ്ണനെക്കാഠം മേലെയാകുമങ്ങേ ഞങ്ങഠം വരിച്ചതാം. പി 

വാനോര് വരിച്ചോനീശന്നും മേലെയുള്ളോന് പ 1താമഹന് 
രുദ്ര ന്നെന്നപടിക്കിപ്പോളങ്ങുന്നുമപനീപതേ! ടൂ 
കര്ണ്ണ:നശ്വങ്ങളെപ്പോരില് നടത്തുക വഹാദ്തേ! 

ശല്യന് പറഞ്ഞു 

ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട പലവട്ടവും പറയുന്നതായ” 
സുരമ്രേ്ാര്ക്കുടയൊരീ ദ്ദിവ്യാഖ്യാനമമ: നുഷം. ൫ 
പിതാമഹന് മഹേശന്നു സാരഥ്യക്രിയ ചെയ്തതും 
ഒരമ്പു കൊണ്ടസുരരെക്കൊന്നതും ഭരതര്ഷഭ! 6 
അറിഞ്ഞാിരിപ്പ പണ്ടേ ഞാനക്കൃഷ്ണനുമിതൊക്കുയും 

അന്നാപ്പിതാമഹന് ദേവന് സൂതനായിച്ചമഞ്ഞതും. റ് 

ഭാവിയും ഭൂതവും കൃഷ്ണനറിവു തത്ത്വമെറക്കയും 

ഇക്കാരൃത്തെയറിഞ്ഞാണു സാരഥ്യം സ്വീകരിച്ചതും. 8 
ബ്രഹ് മാവു രുദ്രന്നെന്നോണം കൃഷ്ണന് പാര്ത്ഥന്നു ഭാരത! 
കാഠനോയനെസ്സൂതപുത്ര൯ വല്പപാടും വധിക്കുകില് 9 

പാര്രഥനെക്കൊന്നതായ*ക്കണ്ട പൊരുതും കേശവന് സ്വയം 

ശംഖച്ചക്രഗദാപാണി ചുടടമേ നിറ്റ വന്പട. 100 
മഹാത്മാവായ വാര്ഷ്കജേയനപന് കോപിച്ചെതിര്ക്കിലേറ 

എമിരാസൈന്ൃയത്തിലിവിടെ നില്ല്ില്ലൊരു നരരന്ദ്രനും. 1 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അവ്വണ്ണം ചൊല്ലൂമാ മദ്രരാജാവി നൊടരിന്ദമന് 
പറഞ്ഞിതു മഹാബാഹു ദൈന്യമറെറാരു നിന്മകന്: ലി 
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** വൈകര്ത്തനന് കര്ണ്ണനെ ന് നിന്ദിക്കൊല്പല മഹാളജ! 
സര്വ്വശാസ്സ്രാര്ത്ഥവിത്താകും സര്വ്വശര്ൂധരാഗ്ര്യനെ. 13 

അവനെറ ഭയമുണ്ടാകും വന്പിച്ച ചെറുഞാണൊലീ 

പാണ്ഡുസൈനൃത്തി നെപ്പത്തു ദിക്കുമോടിച്ചു വിട്ടിടും. 14. 

നീ കണ്ടീലേ മഹാബാഹോ, ഘടോല്ക്കചനെ രാത്രിയില് 
മായാശതമെടുത്തോരു മായിയെക്കൊലചെയ്മതും? 15 

ഏതിര്സൈനൃത്തി ല്നിന്നിലാബ്ബീഭത്സുവുമൊരിക്കലും 

ഈദദിനങ്ങളി ലൊക്കേയും പെരുത്തു ഭയമാര്ന്നവന്. 16 

ബലവാനാം ഭീമനേയ്യം വില്പി൯തുമ്പാലെ കുത്തിയും 

അസംജ്ഞയാല്* ചൊല്ലി നൃപം.വിഡ്ഡ്സീ, തീന്പണ്ടി_ 

ചെരുംപോരില് ജയിച്ചിട്ടാശ”ശൂരമാദ്രേയരേയമേ [യെന്നുമേ 

എന്തു കാര്യം വിചാരിച്ചോ പോരില്ക്കൊന്നില്ല മാരിഷ।! 18 

സാത്വതപ്രുവരന് വൃഷ്ണി വീരന് സാത്ൃക്ിയേയുമേ 

പോരില്ത്തോല്ലിച്ചിട്ട വീരന് പരം വിരഥനാക്കിനാന്. 19 

ധ്ൃഷ്ടദൃയമ?നന് മുന്പെഴുന്ന മുററും സ്ൃഞ്ജയരേയയമേ 
ചിരിച്ചും കൊണ്ട യൃദ്ധത്തില്ജ്ജയില്ലാന് പലവട്ടവും. 20 

ആ മഹാരഥനെപ്പോരില് വെല്വതെങ്ങനെ പാണ്ഡവര്? 
അവന് ചൊടിച്ചാലടരില് വഭ്കിയേയും വധിക്കുമേ. 21 

വീര, സര്വ്വാസ്റരവിത്തങ്ങും സര്വ്വവിദ്യാബ്ധിപാരഗന് 

ബാഫുവീര്യംകൊണ്ടു നിനക്കില്പാ തുല്യനൊരുത്തനും. കമ 

ശ്ര്രുക്കഠംക്കൊരു ശല്യം നീയവിഷഹൃപരാക്രമ൯ന് 
അതിനാല് നിന്നെയോതുനൂ ശല്ൃനെന്നരിസുദന! 43 
നിന്റെ കൈയുൂക്കി നോടേ റാല് മുററും സാത്വതര് താങ്ങിടാ 

നിന്െറ കൈയുക്കിലും കൃഷ്ണന് ബലവത്തരനോ നൃപ! 34 
പാഠാര്ത്ഥനെക്കൊല്ലുകീല്ക്കൃഷ്ണുന് ബലം താങ്ങുന്ന മാതിരി 
കര്ണ്ണന് മരിച്ചാലങ്ങുന്നും പെരുംപട ഭരിക്കണം. 7] 

എന്തുകൊണ്ടാണു യുദ്ധത്തില്ക്കൃഷ്ണന് നിര്ത്തീടുമെന്നുമേ 

സൈന്യം ഹനിക്കില്പങ്ങെന്നുമെത്തുകൊണ്ടാണു മാരിഷ! 6 

നീമൂലം ഞാന് പദവിയിലെത്താനിച്ചിപ്പു മാരിഷ।! 
വീരബഭ്രാതാക്കളുടെയ്യം മററു മന്നോരുടേയുമേ. 27 

ശല്യന് പറഞ്ഞു 

ഗാന്ധാരേ, സൈനൃയമദ്ധൃയത്തി ലെന്നെ നീയയി മാനദ! 
കണ്ണുനെക്കാഠം മേലെയായിച്ചൊല്കയാല്പ്രീതനായി ഞാന്. 

യശസ്വിയായ രാധേയന്നിതാ സാരഥ്ൃമേററ ഞാന് 
പാണ്ഡവത്രേഫ് നായ് പോരില് വീര, നീ കരുതുംവിധം. 29 

൪ അസംജ്ഞയാല്കം പേരുവിളിക്കാതെ, 
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കരാറെനിക്കുണ്ട വീരം, കര്ണ്ണനെപ്പററിയൊന്നിതില് 

ഇവനന്െറ മുന്പില് ഞാന് ശ്രദ്ധടഷ്കാക്കും വാക്കൊക്കയേദതിടും. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ആട്ടേയെന്നായ കര്ണ്ണനൊത്തു നിനുകന് നൃപ, മാരിഷ! 

സര്വ്ൃവക്ഷത്രിയമദ്ധൃയത്തില് മദ്രരാജാവൊടോതി നാന്. 81 
സാരഥ്യം ശല്യര് കയ്യേററിട്ടാശ്വസിപ്പി ല്ലനേരമേ 

ദുര്യോധനന് ഹൃഷ്ടനായി ക്കര്ണ്ണനെത്തഴുകീടി നാന്: 82 

വീണ്ടും ചൊന്നാൻ കര്ണ്ണനോട പുകഴാത്തുന്നോരു നിന്മകന്: 

* “ഇന്ദ്രന് ദാനവരെപ്പോലെ കൊല്ക പാര്ത്ഥരെ മുററുമേ.'” 33 

ഹയസംഗ്രഹണം ശല്യന് സ്വീകരിച്ചോരുനേരമേ 

കര്ണ്ണനുള്ള കുളര്ത്തോതീ ദുര്യോധനനൊടിങ്ങനെ: 34, 
* ” അതിസന്തോഷമില്ലാതെയാണീശ്ശുല്യനുരപ്പതും 
രാജന്, മധുരവാക്കോതുകിദ്ദേഹത്തോടു വീണ്ടുമേ.” ” 36 

പിന്നെ മന്നോര്വരന് പ്രഠാജ്ഞന് സര്വ്വാര്ത്ഥകശലന് ബലി 
ദുര്യോധനന് മദ്രരാജശലൃഭൂപനൊടോതിനാ൯ 36 

മുഴക്കം നിറയ്യമ്മാറ മേഘഗംഭീരവാക്കിനാല്, 

“ശല്യ, കര്ണ്ണന് ഫല്ഗുനനോടിന്നു പോരിന്നു സജ്ജനാം. 37 
അവന്നു നീ നരവ്യാ॥ഘം, പോരില് ചെയ്ക ഫഹയഗ്രഹം. 

മറെറാക്കയയം കൊന്നു കര്ണ്ണന് കൊല്വാനിച്ചിപ്പു പാര്ത്ഥനെ 

അവന്നു നൃപ, ചമ്മട്ടി യേന്താന് നീ കനിയേണമേ. 
പാര്ത്നന്നു കൃഷ്ണന് ചമ്മട്ടി യേന്തീടും മന്ത്രിയെങ്ങനെ ദ 
അമ്മട്ടങ്ങും മുററമിങ്ങു കര്ണ്ണനെക്കാത്തുകൊള്ളക, വ 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ശല്യന് നാിന്മകനെപ്പിന്നെപ്പുണരന്നിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാന് 
മദ്രേശന് പ്രീതനായിട്ട ദുര്യോധനനൊടപ്പ്പൊഴേ. 0 

ശല്യന് പറഞ്ഞു 

പ്രിയദര്ശന, ഗാന്ധാരേ, നൃപ, നീയേവമോര്ക്കയാല് 
നിന്നിഷ്ടമെന്താണെന്നാലുമെല്പാം ചെയ്ുന്നതുണ്ട ഞാന്, 41 
എനിക്കു യോഗ്യതയെഴും കര്മ്മത്തില്ബ്ഭരതര്ഷഭ! 
സര്വ്വാത്മനാ കാര്ൃയഭാരം നിനക്കായിബ ഭരി ക്കുവന്. 42 
ഹിതമിച്ചിച്ചു ഞാനിഷ്ടാനിഷ്യം കര്ണ്ണനൊടോതിയാല് 
അതൊക്കയും ക്ഷമിക്കേണമങ്ങും കര്ണ്ണനുമെപ്പൊഴം. 4൫ 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

ബ്രഹ”മാവീശന്നെന്ന മട്ടം കൃഷ്ണന് പാര്ത്ഥന്നു പോലെയും 

നമുക്കെന്നും ഹിതം നോക്കിക്കൊഠംക മദ്രനരേശ്വര! 44 

ശല്യന് പറഞ്ഞു 

ആത്മനിന്ദാത്മസല്ക്കാരം പരനിന്ദ പരസ്തൃതി 

ആര്യന്മാര് ചെയ്തുകൊള്ളാറില്ലീ പ്രവൃത്തികഠം നാലുമേ. ൫9 
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വിദവന്, നിനക്കു ഞാനെന്നാല് വിശ്വാസത്തിന്നു ചൊല്ലുവന് 
ആത്മ സ്തവം ചേര്ന്ന മൌഴ:യതു കേഠാക്ക ശരിക്കു ന. 46 
ഞാന് മാതലി കണക്കിന്ദ്രസാരധഥോ്യ ശക്തനാം പ്രഭേ! 
അപ്രമാദപ്രദയോഗ'! ത്താല് ജ്ഞാനവി ദ്യാചി കിത്സഃ യാല്. 47 
തിനാലങ്ങര്ജ് ജൂനനായ്പ്പൊരുതുമ്പോതു സന്മതേ! 

നടത്തു വേൻ വാജികളെയല്പല് വേണ്ടയി സൂതജ। 48 

36. കണ്ണ ശല്യസംവാദം 

കര്ബ്ണൂന്െറ യുദ്ധ്യോദയമം. അര്ജ്ജുനനെ കൊന്നു” ധര്മ്മപുത്രരെ പി 

ടിച്ചു കൊണ്ടു വ൪ണമെന്നു പറഞ്ഞു” ദുര്യോധനന് കര്ണ്ണനെ യാത്രയാക്കുന്നു, 
കരണ്ണന് അര്ജ്ജുനാദികളെ അധിക്ഷേപിച്ചു” ശല്യരോടു ചിലതെമക്കെ. 
പറയുന്നു. അങ്ങനെ പറയുന്നതു ശരിയല്ലെന്നും അവര് വീരന്മാരും സത്യ 

സന്ധന്മാരുമാണെന്നും ശല്യര് എതിര്വാദം ചെയ്യുന്നു. 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

ഈ മദ്രരാജന് ഹേ കര്ണ്ണ, നിന് സാരഥ്യം നടത്തിടും 
കണ്ണനെക്കവഠം നല്പ സൂതന്നിന്ദ്രന്നാ മാതലിപ്പടി. 1 

ഹരൃശ്വമാം തേരിനെയങ്ങാ മാതലി കണക്കിനെ 
നിന് തേര്വാജി കളെശ്ശുല്യനിന്നു നന്നായ് നടത്തിടും. ക 

നീ യോധനായ്ത്തേരി ല്നില്ലെശ്ശുല്യന് സാരഥ്യമേല്ലവേ 
രഥിശ്രേഷ്ഠന് ദ്ദഡ്ധം പോരില് പാര്ത്ഥന്മാരെ മടക്കിടും. ട് 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെദുു ര്യോധനന് വീണ്ടും ശക്തന് മദ്രേശനോടുടന് 
ചെൊന്നാ൯, കാലത്തു യുദ്ധത്തി ന്നടുത്തസമയം നൃപ! 4 

ഗ്രഹിക്ക പോരില് മദ്രേശ, കര്ണ്ണന്നുള്ള ഹയങ്ങളെ 
നി രക്ഷിക്കുന്ന രാധേയന് ജയിച്ചീടും കിരീടിയെ. 5 

എന്നു കേട്ടിട്ടു തേരേറീട്ടാട്ടേയെന്നോതി ഭാരത! 
ശല്യയന് വന്നേററതില് കര്ണ്ണന് സു മനോടോതി നന്ദിയില്: 6 

* * നീ സൂത, നമ്മുടയ തേര് പൂട്ടുകെ " "ന്നായി വീണ്ടുമേ. 
പരം ഗന്ധര്വ്വനഗരമൊക്കും ജൈത്രരഥത്തിനെ ് 

മുറു ഭദ്രമായ പ്ലൂട്ടിജജയമോതിയണര്ത്തിനാന്. 

ആത്തേരു വിധിയില് പൂജിച്ചിട്ടു തേരാളി കര്ണ്ണനും ൫ 

പുരോഹിതന് ബ്രഹ“മവാദി മുന്പേ പൂജില്ലതേരിനെ 
പ്രദക്ഷിണം വെച്ചൊതങ്ങീ സൂര്യോപ:സറ ചെയ്കതുടന്. 92 

2 അപ്രമദപ്രയോഗം. ൦തററാത്ത പ്രയോഗം. 2 ജ്ഞാനവിദ്യാചികി 
ത്സംംവരാന് പോകുന്ന ആപത്തിനെ മുന്കൂട്ടി അറിയുക, അതിരുള്ള നിവ്വത്തി 

മാര്ഗ്ഗം മനസ്സിലാക്കുക അതനുസരിച്ചു പ്രവര്ത്തിച്ചു രക്ഷനേടുക എന്നിവ. 
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ചാരേ നില്ലും ശല്യരോട കേറിക്കൊഠംകെന്നു ചെല്ലിനാോന് 
പിന്നെക്കര്ണ്ണ്റ ദുര്ദ്ധര്ഷമാകം പന്തേരി ലപ്പെഴേ. 30 

സിംഹം മലയിലാം പോലെ ശല്യന് തേജസ്വി കേറിനാന് . 
കര്ണ്ണന് ശല്യന് കേറിയോരു തററ തേര് പാര്ത്തുകണ്ടടന് 

കേറീ മിന്നലെഴും കാറിന്മേലെയ ക്കന് കണക്കിനെ, 

ആദിത്യാഗ്നി സമാഭന്മാരൊററത്തേരെഴമായവര് 12 

വാനിലെംന്നിച്ചു കാറേറും സൂര്യാഗ്നി പ്രരഡ്ധി തേടിനാര്. 
വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ടമാ വീരര് വിളങ്ങീ ദൃതിയേഠറിയോര് 13 

ജൂത്വിക”സദസ്ൃയസ്തൃതരായ” മഖേഃ ശക്രധഗ്നിമാര്പടി. 
ശല്യനശ്വങ്ങളേ നിര്ത്തും തേരില് കര്ണ്ണനമരന്നവന് 34 

നി നൂ ഘോരം വില്ലലച്ചു പരി റേഷിഃ രവിപ്പടി. 
ശരരശമിയെഴും കര്ണ്ണനാ വന്തേരി ലെഴന്നവന് 15 

മന്ദരം വാണര്ക്കമട്ടല് ശോഭില്ലൂ പുരുഷര്ഷഭന്. 
തേജസ്സും മഹാബാഹു പോരില്തത്തേരേറിയപ്പ്പെൊഴേ 16 

ദുര്യോധനന് കര്ണ്ണനേോട$ പറഞ്ഞു പി ന്നെയിങ്ങനെ: 

* “ ഭീഷ'മദ്രോണര് നടത്താത്ത ദുഷ് കരക്രിയ പോരില് നി 17 

ചെയ്താലും ഹേ വീര, കര്ണ്ണ, മുററം ധാനുഷ൦കര് കാണ്കവേ. 

നിനച്ചിരുന്നൂ ഞാന് ഭീഷ മ ദ്രോണന്മാരാം മഹാരഥര് 18 
ഭീമാര്ജജൂനന്മാരെയങ്ങു കൊന്നുകൊണ്ടീടുമെന്നുതാന്. 

അവര് ചെയ്യായ് കിലും വീര, വീരകര്മ്മം മഹാരണേ 19 

അതു നീ ചെയ ക രാധേയ, രണ്ടാം വഅ്കി കണക്കിനെ. 
ഗ്രഹി ച്ചാലും ധര്മ്മജനെക്കൊന്നാലും നീ കിമീടിയെ. 0 
ഭീനേയം കര്ണ്ണ, യമന്മാരാം മാദ്രേയരേയയമേ. 
ജയമണ്ടാം നന്മ വരും പോയാലും പുരുഷർഷഭ! 21 

പാണ്ഡുപുത്രന്്െറ സൈന്യങ്ങളൊക്ക നീ ഭസുമാക്കുക. ' 
പരം തൂരൃസഹസ്രങ്ങഠം ഭേരീ വാദ്യായയതങ്ങളം കക 

കൊട്ടിശ്ശോഭിച്ചു വാനിങ്കല് മേഘശബദങ്ങഠം പോലവേ. 

ആ വാക്കിനെ സ്വീകരിച്ചു തേരാണ്ട രഥിസത്തമന് മു 

യൃദ്ധദക്ഷന് ശല്യനോട ചൊല്ലീ രാധേയനിങ്ങനെ: 
* * അശ്വങ്ങളെ മഹാബാഹോ, വിട്ട കൊല്വന് കിരീടിയെ 

ഭീമനേയ്യം യമരെയും ധര്മ്മജോര്വ്വ”"ശനേയയമേ. 

ഇന്നെന്െറ ബാഹുവീര്യത്തെശ്ശല്യ, കാണട്ടെയര്ജജൂനന് 2൭ 

നൂറമായിരവും കങ്കപത്രബാണം വിട്ടംംപടി. 

ഇന്നു ഞാന് തുകുവന് ശല്യം മുരച്ചകൂടി ടമന്പകഠം 26 

പാണ്ഡുപുത്രക്ഷയത്തിന്നും ദുര്യോധനജയത്തിനും. " " 

1 തിക സദസ്ൃയസ്തുതര് ട ജൂത്വിക്കകളാലും സദസ്യയരാലും വാഴ്ത്ത 
പ്പെട്ടവര് 2 മഖ യറഗത്തില് 3 പരിവേഷി ൭ പ്രഭാവലയത്തില്പ്പെട്ടവന൯ു 
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ശല്ൃയന് പറഞ്ഞു 

സൂതനന്ദന, നീയെന്തേ നിന്ദിപ്പു പാണ്ഡുപുത്രരെ 

സര്വ്വാസ്ത്രമറിയും വില്ലന്മാരെ മുററും ബലിഷ്ടരെ 27 

സ തൃവീ ര്യരജയ്യുന്മാരൊഴുിക്കാതുള്ള യോഗ്യരെ? 
അവരോ പേടിയുണ്ടാക്കും സാക്ഷാല്ദ്ദേവാധിരാജനും. 28 

ഇടിവെട്ടംപോലെയുള്ള ഗാണ്ഡീവകടുഗര്ജ്ജിതം 

രാധേയ, പോരില് നീകേട്ടാല് ചൊല്ലില്ലാപി ന്നെയിങ്ങനെ . 

പോരില് കണ്ടാല്ദ്ധര്മ്മജനെയവ്വണ്ണം യമരേയയമേ 

കൂരമ്പു തുകിയാകാശം കാറണിപ്പടിയാക്കിയും 30 

എയ്കു ശത്രുക്ഷയം ചെയും കൈവേഗം പൂണ്ടസഹൃരായ? 

മററു മന്നോരെയും കണ്ടാല് ചൊല്ലില്വാ പിന്നെയിങ്ങനെ, 31 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മദ്രരാജന് പറഞ്ഞോരാ വാക്കി നെദ്ധിക്കരിച്ചുമേ 

പോക പോകെന്നോതി കര്ണ്ണന് ശക്തനാം ശല്യനോടുടന്. 32 

37. കണ്ണാവലേപം 

കര്ണ്ണശല്ൃയസംവാദം (യടര്ച്ച). കൌരവ നോനയില് പല ദുശ്ശുക്നങ്ങളും 

പ്രത്ൃക്ഷപ്പെടുന്നു. അതൊന്നും വകവെക്കാതെ അവര് യൃദ്ധത്തിനു പുറപ്പെടു 

നനു. കര്ണന് വീണ്ടും വീരവാദം മുഴക്കുന്നു. ഘോഷയാത്ര, ഗോഗ്രഹണം 

മുതലായ അവസരങ്ങളി ലുണ്ടായ അനുഭവഞ്ങഠം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടു" 

ശല്യന് പരുഷമായ ഭാഷയില് കര്ണ്ണനെ അധിക്ഷേപിക്കയും അര്ജ്ജുന 

ന്െറ പരാക്രമത്തെ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വില്ലാളി കര്ണ്ണന് പോരിന്നായ വന്നു നില്പതു കണ്ടടന് 

ഹൃഷ്ടന്മാരായ' ചുററുമാര്ത്തു കാരവന്മാര്കളേവരും. 1. 

പിന്നെദുന്ദുഭിഘോഷത്താല്ബഭേരീ നാദത്തിനാലുമേ 

പല ബാണരവത്താലും വീരഗര്ജജനയാലുമേ. ക 

പോരില് ചത്തൊഴി വിന്നുന്നിപ്പുറപ്പെട്ടിതു നിന് ഭടര് 

കര്ണ്ണന് പുറപ്പെട്ടളവില്ബഭടര് മോദിച്ചിടമ്പൊഴേ., 8 
കലുങ്ങീ ഭൂമി നൃപതേ. ശബ“ദിച്ചിതു പരക്കവേ 

അര്ക്കങ്കല്നിന്നി റങ്ങി ക്കാണായീ സഘൃഗ്രഹങ്ങളം. 4 

കൊള്ളി മീന്ചാട്ടമുണ്ടായീ ദിഗ്ദാഹങ്ങളമങ്ങനെ 

ശുഷ “കാശനി കളം ചാടീ കൊടുങ്കാററുകഠം വീശിതേ. 6 

മൃഗപക്ഷിപ്പരിഷകഠം പലവും നിന്െറ സേനയെ 

ഇടത്തുവെച്ചിതു മഹാഭയം സൂചിച്ചിടംപടി. 6 

കര്ണ്ണന് പുറപ്പെടുന്നേരം മന്നില് വീണിതു വാജികഠം 

അസ്ഥിവര്ഷം മന്നില് വീണ വിണ്ണില്നിന്നു ഭയങ്കരം. 7 

46 
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ജ്വലിച്ചിതേററം ശന്രങ്ങഠം കുലുങ്ങീ കേതനങ്ങളം! 
കണ്ണീ രൊലിപ്പിച്ച പാരം വാഹനങ്ങഠം ധരാപതേ! 
ഇവയും മററു പലതുമുഗ്രോല്പ്പാതങ്ങളപ്പെൊഴേ 
പുറപ്പെട്ടു ദാരുണങ്ങഠം കൌാരവന്മാര് നശിക്കുവാന്. 
അതൊന്നുമേ കണക്കാക്കീലാരും ദൈവവി മോഹിതര് 
പുറപ്പെടും കര്ണ്ണനോടു ജയിക്കെന്നോതി മന്നവർ 
മടങ്ങിപ്പോയ” പാണ്ഡവന്മാരെന്നുമോര്ത്തിതു കൌരവര്, 

പരം രഥസ്ഥന് പരവീരഘാതി 

ഭീഷമദ്രോണപ്രക്ഷയം പാര്ത്തു കണ്ടോന് 
ജ്വലിച്ചിടം സൂരൃവഹ നി പ്രകാശന് 
വൈകരത്തനന്താന് രഥി കഞ്ജരന് നൃപ! 
വിളിച്ചുടന് ശല്യനോടേവമോതീ 
പാര്ത്ഥന്്റ കര്മ്മാതിശയംഃ നിനച്ചും 
മാനം ഗര്വ്വും ക്രോധവും പുണ്ട വെന്തു 

ദീപിച്ചീടംമട്ട വീര്പ്പിട്ടിടന്നോന്. 

കോവപിച്ചേല്ം വജ്കിയാമാിന്ദ്രനേയും 
പേടിക്കാ ഞാന് വില്ലുമായ”ത്തേരില് നില്ലോന് 
ഭീഷമാദ്യരേ വീണു കണ്ടിട്ട പാരം 
വിടുന്നതില്ലെന്നെയി ങ്ങസ്ഥിരത്വം, 
മഹേന്ദ്രവിഷ“ണപ്രഭര് മാന്യരായോര് 
തേരാനയശപപ്രവരപ്രമാഥി കഠം 
അവദ്ധ്യര് ശത്രുക്ഷതരായതോര്ക്കയഥ-- 
ലെനിക്കുമുണ്ടി ന്നടരിന്നു സാദ്ധ്വസം. 

പരം രന്നേ കണ്ടു ബലാഡ്യമന്നരെ. 
റ്സൂുതഹസ്തൃശ്വരഥം വധിച്ചതും 
മുടിച്ചിടാഞ്ഞെന്തരിവര്ഗ്ഗഒ മാക്കയയം 

മഹാസ്രുവിത്താ ദ്വിജപുംഗവന് ഗുരു? 

മഹാഹവേ ദ്രോണനെയുള്ളി ലോര്ത്തു നേ. 

രുമഷ്കണ്കുവേന൯ു കേട്ടിട്ടവിന് കുരുക്കളേ! 
ഭയങ്കരന് മുതൃവി നൊക്കുമര്ജ് ജൂനന് 
വരുമ്പൊഴം ഞാനെന്നിയെയില്ല താങ്ങൊരാഠം, 

ശിക്ഷാപ്രസാദം ധ്യ തിശക്തിസന്നതി 
ദ്രോണങ്കലങ്ങുണ്ട മഹാസ്്രജാലവും 
ആ മാന്യനും മുതൃവശത്തിലായി മ-- 
റെറല്പറരുമിങ്ങാതുരപ്രാഈര്തന്നെ. 

കാണുന്നീലാ നാശമററിങ്ങൊരെണ്ണം 

ലോകത്തിന് ഞാന് നിത്യമാം കര്മ്മയോഗാല് 

3 കേതനം കൊടിമരം 2 കര്മ്മാതിശയം ടം അത്ഭുതകൃത്യം, 

737 

10 

11 

12 

18 

14 

16 

277 



738 കര്ണ്ണവധപര്വ്വം 

സൂര്യോദയ ംപോലുമാര് വിശ്വസിക്കു 

മാചാര്യനെക്കൊന്നു വീഴിച്ചു കാണ്കേ? 18 

മഹാസ്രുമെന്നല്പ ബലം പരാക്രമം 
സുനീതി യോഗം പരമായുയധങ്ങളം 

നരന്നു പോരാ സുഖമേകവാനഹോ! 

വധിച്ചിതല്ലോ ഗരുവേ വിരോധികഠം. 19 

ഹുതാശനാര്ക്കദൃതിമാന് പരാക്രമേ 
മുകന്ദദേവേന്ദ്രസമാനനായവന് 

നയത്തിലായാഠാം ഗുരരുശുക്രതുല്യനാം 

ഭരിച്ചതില്പസ്രുമിതാ മഹാനെയും. മാ 

ആര്ത്തും കേഴം കുട്ടി പെണ്ണ്ണൊത്തു തോററു 

കുരുക്കറഠതന് പരരുഷം കെട്ടിരിക്കേ 

ഞാന് ചെയ്യേണ്ടുന്നതു കാണുന്നു ശല്യ! 

പൊയ്യക്കകോഠംകെന്നാല് ശത്രുസൈന്ൃയത്തിലേക്കായ. 21 

എങ്ങോ മന്നന് പാണ്ഡവന് സത്യസന്ധന് 
ഭീമാര്ജ്ജുനന്മാര്കളം നിന്നിടുന്നൂം 

വാസുദേവന് സാത്യകി സ്ൃഞ്ജയന്മാര് 
യമന്മാരങ്ങാരെതിര്പ്പഠന് മദന്യന്? 22 

എന്നാലുടന് സ്യഞ്ജനപാണ്ഡുപാഞ്ചാ-- 
ലാഗ്രത്തേക്കായ“ പോക മദ്ദേശ., പോരില് 
കൊന്നീടവേനവരെ ദ്രോണര് പോയ-- 
വഴിക്കു ഞാന് കാലനൂ൪ക്കോ ഗരിപ്പേന്. 2൫ 

ആശ്ശൂരന്മാര്നടുവില് ചെന്നു കേറാ-- 
തിരിക്കുന്നോനല്ല ഞാനോര്ക്ക ശല്യ! 
മിത്രദ്രോഹം ഞാന് പൊറുക്കില്ല ജീവന് 
കളഞ്ഞുമാ ദ്രോണര്പിന്പേ ഗരമിപ്പേന്. 24 

പ്രഠാജ്ഞന്നു മൂഡന്നുമിീഹാന്തകാലേ 
മോക്ഷം കിട്ടില്ലന്തകന് സല്ക്കരിക്കേ 
എന്നാല് വിദ്വന്, പാര്ത്ഥമോടേല്ലവന് ഞാന് 
ദൈവം* മാററിത്തീര്ക്കുവാന് പററുകില്ലാ. 25 

കല്യാണവ്ൃത്തിസ്ഥിതിയാര്ന്നിതെന്നില് 
വൈ ചിത്രൃവീര്യന്െറ മകന് നരേന്ദ്ര! 
അവന്െറ കാര്യത്തിനു പോക്കുവേനി-- 
ങ്ങിഷ്ടപ്രാണന് ദുസ്ല്യജം ജീവനും ഞാന്. 36 

വ്യാ।ഘത്തോലിട്ടച്ചിരമ്പാതെ പോന്ന. 

ത്രികോശമായ് വെള്ളിത്രിവേണുവായി 

ൽ ദൈവം -തലയിലെഴുത്തു൦, വിധി, 
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രഥോത്തമം നല്ല ഹയങ്ങളള്ളോ-- 
ന്നിതേകിനാന് മുന്നമെനിക്കു രാമന്. ലി 
ചിത്രങ്ങളാം വില്പകഠം കണ്ട ശല്യ! 
ധ്വജങ്ങളം ഗദഘോരാശുഗങ്ങഠം 
വാളേം ദീപ്ലായുധവും ശൂട്രമായി.- 

ടടഗ്രസ്വനം കൂട്ടിടുന്നോരു ശംഖും, 28 
പതാകയൊത്തിടി പോലൊച്ചയാര്ന്നു 
സിതാശ്വമായ' ശുഭതൂണീ മനോജ്ഞം! 
ഈ വന്തേരില്ക്കേറി ഞാന് പോരിലേററ 

കിരീടി യെശ്ശക്തിയാലേ വധിപ്പേന്. 29 
സര്വ്വക്ഷയം ചെയ്തിടും മൃത്യ സുക്ഷി-- 
ച്ചാപ്പാണ്ഡുഭൂവിനെ രക്ഷി ക്കിലും താന് 

ഞാന൯ കൊല്ലുവേനവനെപ്പോരിലേററു 

ഭീഷ മന് മുന്പായ?ക്കാലനൂര്ക്കോ ഗമിപ്പന്. 30 
യമ വരുണ കുബേര വാസവന്മാര് 

നിജഗണമോടു സമം മഹാരണത്തില് 

വിജയനി വിടെ രക്ഷയാകിലെന്തി-- 

ന്നതി മൊഴി ഞാനവരോടുമൊത്തു കൊല്വന്. 31 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

രണരഭസനവന്െറ കത്ഥനംഃ 
പരമുടനിങ്ങനെ ശല്യര് കേട്ടുടന് 
വിഹസനമൊടു നിന്ദചെയ്തു താന് 

ത്ധടിതി തടഞ്ഞു പറഞ്ഞി തുത്തരം. 32 

ശല്യന് പറഞ്ഞു 

മതിമതിയിനി മേനി കര്ണ്ണം നീ-- 
യതിരഭസന് പറവോന്നയുക്തമേ 

എവിടെ നരവരന് കിരീടിതാ-- 
നെവിടെയഹോ! പുരുഷാധമന് ഭവാൻ? 33 

യദുപുരി മുരവൈരി കാത്തിട. 

ന്നതു കയറിസ്സരപത്തനോപമം 
വിജയി പടയിലാര നേടിടും 

വിജയനൊഴി ഞ്ഞൊരുവന് സുഭദ്രയെ? 84 

ത്രിഭവനകരനീശ്വരേശ്വരന് 

ഭവനെ വിളിച്ചിടമാരു പോരിടാന് 
മുഗവധകല ഹത്തിലിന്ദ്രമ-- 

ട്ടുശി രെഴുമര്ജ'ജൂുനനേകനെന്നിയേ? 38 

1 ശുഭയതൂണ മനോജ്ഞം ടം നല്ല ആവനാഴികഠം കൊണ്ടു മനോഹരം. 

കത്ഥനം വീമ്പു പറച്ചില്, 
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അസുര സുര ഭജംഗ മര്ത്ത്യരെ-- 

ഗരുഡ പിശാച നിശാട യക്ഷരെ 
ശരനിരകഠം ചൊരിഞ്ഞ വെന്നു തീ-- 
യിനു ഹിതഹവ്യാിവുമേകിനാന് ജയന്. 
പരഹൃതനെയൊരോര്മ്മയില്പയോ 
പട വിടുവിച്ചു ധാര്ത്തരാഷ'ട്രനെ 
രവി സദ്ൃശശരങ്ങളാല് കുരു. 
പ്പടിയില് വി രോധി കളെജ്ജയിച്ചവന്? 
പ്രഥമമടരിലങ്ങ പാഞ്ഞതില്-- 
ക്കലഹികളാം ധ്ൃതരാഷ'ട്രപുത്രരെ 
ഖചരനനിരയെ വെന്ന പാണ്ഡുന. 
ന്ദനര് വിടുവിച്ചതുമോര്മ്മയില്പയോ? 
പുരുതരബലവാഹര് നിങ്ങളെ. 

പ്പുരുഷവരന് ബത വെന്നു ഗോഗ്രഹേ 
ഗരുസുതഗുരുഭീഷ'മമുഖ്യരെ-- 
പ്പരമതില് നീ ജയനെജ്ജയിച്ചിതോ? 
ഇതു പുനരപരം വരുന്നു നിന് 

നിധനമതിന്നൊരു നല്ല സംഗരം. 
രിപുഭയ മൊട്ടമോടി ടായ കില് നീ 

പടയിലടങ്ങിടുമിന്നു സൂതജ! 
സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പല പരുഷമി വണ്ണരള്ളണര്-- 

ന്നരുളവെ മദ്രവരന് രിപുസ്വം 
ത്ധടിതി ചൊടിയൊടും പരന്തപന് 

കുരുടഭടനായകനോതിയുയത്തരം. 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

മതി മതി വെറുതേ വികത്ഥനം 

മുതിരുമെനിക്കുമവന്നമാഹവം 

അവനതിലുടനെന്നെ വെല്കിലോ 

തവ ശരിയാകുമിതും സുകത്ഥനം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നാലങ്ങനെയെന്നോതിശ്ശുല്യര് മിണ്ടാതടങ്ങിനാന് 

30 

87 

38 

39 

40) 

41 

2 

ശല്യം, പോയാലുമെന്നായീ കര്ണ്ണന് യുദ്ധോദ്യമത്തി നാല്. 43 
ശത്രുനേര്ക്കാ രഥം പോയീ ശ്വേതാശ്വം ശല്യസാരഥി 
ഇരുട്ടി നെസ്സുരൃമട്ടില് ശത്രുക്കളെ മുടിച്ചുടന്. 

വൈയാ,ഘമായ് ശ്വേതഹയാഡ്യമായാ-- 

ത്തേരില്ക്കേറി പ്രീതനായ” ചെന്നു കര്ണ്ണന് 

൫4 

3 ഹിതകവ്ൃം പ്രിയപ്പെട്ട നൈവേദ്യം. 2 ഖചരനിരംം ഗന്ധര്വ്വവര്ഗ്ഗം. 
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അവന് പിന്നെക്കണ്ടുടന് പാണ്ഡുസൈന്യം 

ചോദിച്ചറനാപ്പാര്ത്ഥനേ വെമ്പലോട്ടം. 45 

38. കര്ണ്ണാവലേപം 

കര്ണ്ണശല്യസംവാദം (തുടര്ച്ച). രഥത്തില്ക്കൂടി മുന്നോട്ട പോകുമ്പോഠം. 

കൃഷ്ണാര് ജജമുനന്മാരെ കാണിച്ചുതരുന്നവര്ക്കു”” എന്തു വേണമെങ്കിലും സംഭാവന 
ചെയ്യാന് താന് തയാറാണെന്നു” കര്ണ്ണന് വീണ്ടും വണ്ടും വിളിച്ചുപറയുന്ന. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പോകുംവഴിക്കുതാന് കര്ണ്ണന് സൈന്യം ഹര്ഷിച്ചിടംപടി 
ഓരോരുത്തരൊടായ*ക്കണ്ടു ചോദിച്ചു പാണ്ഡുപുത്രനെ. 1 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

ഇന്നാരെന്നെക്കാട്ടിടമോ മഹാനാം ശ്വേതവാഹനെ! 
അവന്നേകവനിഷ്ടപ്പെട്ടച്ചിക്കുന്ന ധനത്തെ ഞാന്. 7 

അവന് കൊണ്ടാടുമെന്നാകില്പ്പി ന്നെയും ഞാന് കൊടുക്കുവന് 
പാര്ത്ഥജയച്ചപൊല്വി ടന്നോനു രത്നം പൂരിച്ച വണ്ടിയും. 3 
അവന് കൊണ്ടാടുമെന്നാകല്പ്പഠാര്ത്ഥനെക്കണ്ടവന്നു ഞാന് 
നിത്യം കാംസ്യം2പാല് കറക്കും നൂറു പഷ്ക്കുളെ നല”കുവ൯. 4 

ഗ്രാമം നൂറും കൊടുപ്പേനാപ്പാരത്ഥനെക്കുണ്ടവന്നു ഞാന് 
വെള്ളപ്പെണ് കുതി രത്തേരുമവന്നായ് വീണ്ടുമേകുവന് ൭ 

പരമഞ്ജനകേശാഡ്യൃയം പാര്ത്ഥനെച്ചൊല്ലുവോനു ഞാന്. 
അവന് കൊണ്ടാടുമെന്നാകില്പ്പാരത്ഥനെക്കണ്ടവന്നു ഞാന് 0 

ആറു പൊന്നാന പൊന്പയ്യെന്നിവ വേറിട്ട നല് കുവന്. 
പതക്കം കെട്ടിയും കൊട്ടും പാട്ടുമാര്ന്നും ചമഞ്ഞുമേ ഴ് 
യാവനം പൂണ്ടെഴും നൂറ പെഞബ്ണുങ്ങ ളയുമേകു വന്. 
അവന് കൊണ്ടാടുമെന്നാ കവരപ്പാര്ത്ഥനെക്കണ്ടവന്നു ഞാന് 8 

ശൂറാനയ്യം നൂറു തേരുംഗ്രാമം നൂറും കൊട്ടക്കുവന്. 

നല്സുവര്ണ്ണം നൂറുമേവം ൬൨ വാജികളേയുമേ 9 

ഇണങ്ങിശ്ശീലമായ” ഭാരമേററും നല്ലോരവററിനെ. 
കൊസമ്പി വേല്പ്പപൊന്നു കെട്ടി ച്ചിട്ടുള്ള നാനൂറ പൈക്കളെ 10 

പാര്ത്ഥനെച്ചൊന്നവന്നേകാം പൈക്കിടാങ്ങളൊടുത്തു ഞാന്. 
അവന് കൊണ്ടാടുമെന്നാകി ല്പ്പാര്ത്ഥനെക്കണ്ടവന്നു ഞാന് 11 

പ്വെള്ളക്കുതിരയഞ്ഞൂറും വേറിട്ടവനു നല് കുവന്. 

പൊന്നും കോപ്പിട്ട മിന്നുന്ന മണിഭൂഷണമുള്ളവ ി 
ഇണങ്ങുമവ വേറിട്ടും പതി നെട്ടെണ്ണമേകുവന്. 

3 ശ്വേതവാഹന് .-- അര്ജ്ജുനന്. 2 നിത്യം കാംസ്യം ദിവസവും പാല് 
കറക്കനുള്ള ഓട്ടുപാത്രം . 
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കോപ്പുണിഞ്ഞു വിളങ്ങുന്ന പൊന്നു തേരും കൊട്ടക്കുവന് 16 

കാം ബോജാശ്വങ്ങളുള്ളെന്നു പാം ത്ഥനെച്ചെല്പു വോനു ഞാന്. 

അവന് കൊണ്ട ട്ടമെന്നാകില്പ്പാരത്ഥനെക്കുണ്ട വന്നു ഞാന് 13 

കൊടുക്കുന്നുണ്ട വേറിട്ടൊരറുന്നൂറാനയേയുമേ, 

പൊന്നും കോപ്പുകളാല് മൂടിപ്പെൊന്നുധാലയണിഞ്ഞവ 16 

അപരാന്തത്തി ലുണ്ടായിട്ടാനക്കാര് പാട്ടില് വെച്ചവ. 

അവന് കൊണ്ടാടുമെന്നാകില്പ്പാര്ത്ഥനെക്കണ്ടവന്നു ഞാന് 16 

വൈശ്യഗ്രാമം പതിന്നാലും പിന്നെ വേറിട്ടു നല്കുവന്, 

ധനം വര്ദ്ധില്പരികിലായ് കാടും വെള്ളവുമുള്ളവ 17 

പേടി വീട്ട പതീന്നാലു രാജഭോജ്യങ്ങളേയുമേ. 

പതക്കം ചാര്ത്തിട്ടം ൬ൂറ മാഗധീദാ സി മാരെയും 389 

പാര്ത്ഥനെച്ചപൊലുപോനേകാം ചെറുപ്പമുടയോരെ ഞാന്. 

അവന് കൊണ്ടാടുമെന്നാകില്പ്പാര്ത്ഥനെക്കുണ്ടവന്നു ഞാന് 19 

ഉള്ളില്ക്കാമിച്ചിടുന്നോരു വരം വേറിട്ടുമേകുവന്. 

മക്കഠം ഭാര്യ വിഹാരങ്ങഠം വേറിട്ടിങ്ങുള്ള വിത്തവും 20 

അവന്നു വരമായ് നല്കാമവനിക്ചിപ്പതൊക്കയും. 

കൃഷ്ണന്മാരെക്കൊസസവര്ക്കുള്ളൊരു വിത്തമശേഷവും 21 

കൃഷ്ണാര്ജ “ജന ന്മാരെയെന്നോടോതുന്നവനു നല്കുവന്, 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഇത്തരം വാക്കു പലപാടടരില് കര്ണ്ണനോതിയും 22 

അംഭോധിജം* സുസ്വരമാം മുഖൃശംഖവുമൂതി നാന്. 

സുതപൃത്രണ്െറയാ യുക്തി ചേരും വാക്കുകം കേട്ടുടന് ി 

ദുര്യോധനന് നരപതേ, കൂട്ടക്കാരൊത്തു ഹൃഷ്ടനായ്. 

ഉടനേ ദുന്ദുടിരവം മുദ.ഗാരാവമെങ്ങുമേ ൫4. 

സിംഹനാദം വാദ്യഘോഷം കൊമ്പന്മാരുടെ ശബ്ദവും 

ഉണ്ടായി തപ്പോഴം നൃപതേ, സൈന്യത്തില് പുരുഷർഷഭ! 25 

ഹൃഷ്ടരാം യോധരുടെയുമ്മേട്ടുണ്ടായി താരവം. 

ഒസെന്യമ്മേട്ടു ഹര്ഷികക്കക്കേറിടും രഥിമുഖൃനെ ൫6 

വി കത്ഥനം ചെയ് വവന്നെശുത്രുജിത്തായ കര്ണ്ണനെ 

പ്രഹസിച്ചിട്ടവനൊടായ” ശല്യനിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാന്. 47 

& അം മോധിജം _ സമുഭൂത്ിലു്മായതു'. 



39. കര്ണ്ണാധിക്ഷേപം 
കര്ണ്ണുശല്ൃസംവാദം (തുടര്ച്ച). ഒരായാംക്കും ഒരു സമ്മാനവും ഒകെൊടുക്കാ 

തെതന്നെ കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനന്മാരെ കാണാനുള്ള അവസരം അടുത്തി രിക്കുകയാ 
ണെന്നും, ഈവക വീരവാദങ്ങളെല്പാം അര്ജ്ജുനനെ നേരിട്ട കാണ്ടേന്നതു 

വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായി രിക്കയുള്ളവെന്നം പറഞ്ഞു് ശല്യന് കര്ണ്ണനെ കളി 

യ്രാക്കുന്നു . 

ശല്യന് പറഞ്ഞു 

ദാനമായാറു പൊന്നാന പൈക്കളെസ്സ്ുതപുത്ര, നീ 
ഒരാഠാക്കുമേ കൊട്ടക്കേണ്ടാ കാണാമിപ്പേോഠം കിരീടിയെ, 1. 

ബാല്യംകൊണ്ടിങ്ങു വസു ന് ധനദപ്പടി നല്കയാംം 

യത്നം കൂടതെ രാധേയ, കാണ്നാമിപ്പേഠഠം കിരീടിയെ. [0 

പെരുത്തു മൂഡമട്ടങ്ങ വിത്തം നല്കുന്നതെങ്കിലോ 
അപാത്രദാനദോഷങ്ങാം മാഡം കൊണ്ടോര്പ്പതില്ല നീ. ൫ 
അങ്ങേകമീ വലിയൊരു സംഖ്യയയള്ള ധനത്തിനാല് 
പല യജ്ഞങ്ങഠം ചെയ്യാമേ സൂത, യജ്ഞങ്ങഠം ചെയ്യെടോ, 3 

കൃഷ്ണിരെക്കൊല്ലുവറന് മോഹാല് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നതു പാഴുതാന് 
കേഠംപ്പീല സിംഹങ്ങളളെയാക്കുറുക്കന് വീഴ്ത്തിയെന്നതും. 5 
അപ്രാര്ത്ഥിതം നീ പ്രാര്ത്ഥ പ്പൂ നിനക്കി പ്പാ സുഹൃുജ്ജനം 
തീയില് ചാടുന്നോരു നിന്നെത്തടുക്കുന്നവരായഹോ! 6 

കാര്യാകാര്ൃങ്ങഠം കാണാ നീ കാലപക്വ'നതും ദൃഡം 
പെരുത്തബദ്ധം ജീ വാര്ത്ഥി കര്ണ്ണന് വിട്ടാരിതോതിടും? 7 
കഴുത്തില് കല കെട്ടീട്ട കടല് നീന്തിക്കടക്കലും 

വീഴലും കുന്നില്നിന്നിപ്പോം നിന് ചി കീര്ഷിതവും സമം. 

പട കൂട്ടം യോധരൊക്ക രക്ഷയായൊത്തു ചേരന്നതില് 
പാര്ത്ഥനോടേറെറതിര്ത്താലും ശ്രേയസ്സ്സിന്നാശയെങ്കിലോം. 9 
ധാര്ത്തരാഷ് ഹി തത്തിന്നു ചൊല്വേന് നി൯ ഹിംസയല്ലെടേറ 
ഞാന് ചൊന്നതി ല്ശ്രദ്ധവെയക്കൂജീ വീപ്പംന് മോഹമെങ്കിലോ 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

സ്വന്തം കൈയുക്കാലെതിര്പ്പേന് പോരിലര്ജ്ജുനനേട്ടേ ഞാന് 
എന്നെ മിത്രമുഖ൯ഃ ശര്രു പേടിപ്പിപ്പാന് നിനപ്പ നീ. 31. 

ഈ നിശ്ചയത്തില്നിന്നെന്നെ മാററാനാളല്ലൊരുത്തനും 
വഭ്ൂമേന്തും ശക്രനുമിങ്ങാകുമോ പിന്നെ മാനുഷന്. 12 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നു കര്ണ്ണന് ചൊന്ന കേട്ട ശല്ൃൃനുത്തരമോതിനാന് 
ഏററവും കര്ണ്ണനെക്കോപിപ്പിക്കവാന് മദ്രനായകന്. 20 

4 കാലപക്വന് -കാലമെത്തിയവന്. 2 മിത്രമുഖന്.ംവാക്കു കൊണ്ടു 

ബന്ധു എന്നു നടിക്കുന്നവന്, 



ക കര്ണ്ണുവധപര്ധ്വം 

"എപപ്പോ:ഠം കൈയ്യക്കള്ളൊരാപ്പാരത്ഥനെയ്ക 
ഞ..ണ് വിട്ടേന്തും കങ്കപത്രശഗങ്ങഠം 
ഏല്ലുന്നുവോ നിശിതാഗ്രങ്ങപ്പ്േോഠം-- 

ത്തപിക്കും നി പാര്ത്ഥനോടടല്ലയാലേ. 14. 

എപ്പോടം ദിവ്യം വില്ലെടത്തിട്ട പാര്ത്ഥന് 
തപിപ്പിപ്പോന് പടയെസ്സ്റവ്യസാചി 
കൂരമ്പിനാല് നിന്നെയാര്ത്തിപ്പെടുത്തു- 

മപ്പ്യോഠംപ്പശ്ചാത്താപമാം സൂതപുത്ര! 15 

ബാലന് മാതാവിന്െറയങ്കസ്ഥ,നിന്ദു-- 
ബിംബം പിടിപ്പാനാശവെയ്തും പ്രകാരം 
മാഡ്യൃത്താല് നീ തേരി ലാണ്ടോരു പാര്ത്ഥ-- 

ജയത്തിന്നായാഗ്ര ഹക്കുന്നിതിപ്പോഠം. 16 

സുതീക്ഷ൦"ണമാം നല്ലൊരു ശുലമേന്തി 
നീ ദേഹമെല്ലാഭമുരച്ചിടന്നു 
സുതീക്ഷ“ണധാരോപമനര്ജ്ജകുനനെറ 
നേരിട്ട നില്പാന് കരുതുന്ന കര്ണ്ണ? 17 

ചൊടിച്ചു വന് കേസരി സ്വം ഹമോടേ- 
റരൂക്കററിടുടം ചെറുമാന് ബാല്യമാഡ്്യാല് 
വിളിച്ചീടം പോലെയാം പാര്ത്ഥനേ നീ 
വിളിപ്പതും കേവലം സൂതപുത്ര! 19 

വിളിക്കൊലാ വീരനാം മാജപൃത്രന്-- 

തന്നെസ്സ്സിം ഹപ്രായനെസ്സൂതപുത്ര! 
ഇറച്ചി തിന്നേററ കുറുക്കനൊത്ത 
നീ പാര്ത്ഥനോടേല്ലില് നശിക്കുമല്ലോ. 19 

ഈഷാദന്തസ്* മദം പൊട്ടിച്ചാടം മത്തകരീന്ദ്രനെ 
മുയല്പോല് കര്ണ്ണ, പോരിന്നു വിളിപ്പൂ നി കിരീടിയെ 20 

അളയില്ക്കുഷ്ണസര്പ്പത്തെബ്ബാല്യാല് കോലിട്ടു കുത്തി നീ 

മഹാവ്ൃഷന് കോപനനെപ്പാര്ത്ഥനെപ്പേറരിനേല്ലയാല്. 21 

ക്രുദ്ധന് കേസരി സിംഹത്തെ നേമേ ചെന്നാര്ത്തിടുന്നു നീ 
കുറുക്കന് മട്ടേററു കര്ണ്ണ, നൃസി ംഹന് പാണ്ഡുപുത്രനെ. 4 

ഈക്കേറിടടം വൈനതേയസുപര്ണ്ണപതഗേന്ദ്രനെ 
പാമ്പു പോലെ വിളിപ്പു നീ കരണ്ണം പാര്ത്ഥന് കിരീടിയെ.25 

വെള്ളം നിറഞ്ഞുല്ക്കദോര്മ്മിത്ധഷാകലമഹാബ*ധിയെ 

ചന്ദ്രോദയേ വായ്റ്കുവേ ന് കടപ്പാനോര്പ്പിതപ്പവന്. 24 

ടൂന്ദുഴിശ്രിവനംയ് കൊമ്പു കൂര്ത്ത കുത്തുന്ന കാളയെ 

പൈക്കിടാവു വിളിപ്പൂ നീ കരണ്ണ, പോരില്ക്കിരീടിയെ. ക്൭ 

ൽ ഈഷാദന്തന് --- കലപ്പത്തണ്ടു പോലെ നീണ്ട കൊമ്പുകളുള്ള. 
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എതിര്ത്താര്പ്പ തവള നീ മഹാഘോരഘനത്തിനെ 
പാരില് ബാണാംബു വര്ഷിക്കും നരമേഘന് കിരീടിയെ. 26 

വീട്ടില് നില്ലം പട്ടി കാട്ടപുലിനേര്ക്കു കുരന്ണൂമേ 
ഏവം കുരപ്പു നീ കര്ണ്ണ, നരവ്യാ॥ഘന് കിരീടിയെ. 27 
കുറുക്കന് മുധ.ലിന്കൂട്ടമൊത്തു കാട്ടിലിരിപ്പവ൯ 
കര്ണ്ണ, താന് സിം ഹമൊെന്നോര്ക്കും സി ംഹത്തെക്കണ്ടിടംവരെ. 

അവ്വണ്ണംതാ൯ സിംഹമെന്നു രാധേയ, കരുതുന്നു നീ 
ശത്രുമദ്ദി നരവ്യാഘന് പാര്ത്ഥനെക്കണ്ടിടാത്തവന്. 29 
വ്യാ1ഘം താനെന്നു നീയോര്പ്പൂ കൃഷ്ണരെക്കണ്ടിടടംവരെ 

ഒററത്തേരാണ്ടൊരവരെസ്സറു പ്യചന്ദ്രസമാനരെ. 80 
വന് പോരി ല്ഗ്ലാണ്ഡിവത്തിന്െറ ഘോഷം കോംക്കുന്നതേവരെ 

നിനക്കു കഴിയും കര്ണ്ണ, യഥേഷ്ടമു ചെയുവാന്. 31 
പത്തു ദിക്കും രഥധനുര്ദ്ധവനി കൂട്ടന്ന വീരനെ 

ആര്ക്കും വ്യാഘത്തിനെപ്പോലെ കണ്ടാലോ നീ കുറുക്കനാം. 
കുറുക്കനാണെപ്പൊഴും നീയെപ്പോഴും സിം ഹമര്ജ് ജൂനന് 

മൂഡ, വീരദ്വേഷണത്താല് കുറുക്കന്പോലെയാണു നീ. 98 
എലിയും പുച്ചയം നായും നരിയും പോലെ ശക്തിയില് 

കുറുക്കന് സിംഹവും പോലെ മുയലാനയുയമാംവിധം 34 

അനൃതം സത്യവും പോലെ ഭോഷകും നേരും കണക്കിനെ 
നീയയമര്ജജൂനനും തന്െറ കര്മ്മത്താല് ഖ്യാതരാണെടോ. 99 

40. മദ്രദേശഗര്ഹണം 

കര്ണ്ണുശല്ൃസംവാദം (തുടര്ച്ച). മദ്രദേശവാസികളഠയ സ്രീ പുരുഷന്മാ 

രുടെ ദുരാചാരങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചു വിവരിച്ചുകൊണ്ട്” കര്ണ്ണന് മദ്രാധീശനായ 
ശല്യരെ അവമഠനിക്കുന്നു. ഇനിയൊരിക്കല് ഇതുപോലെ അധിക്ഷേപി 

ചൂ സംസാരിച്ചാല് താന് ശല്യരെ കൊന്നുകളയയമെന്നു പറഞ്ഞു” കര്ണ്ണന് 

ആ തേരാളിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തേജസ്സസേറുന്നോരു ശലൃനധിക്ഷേപിച്ച സൂതജന്൯ 
വാക ്ശല്യമേററ കോപിച്ചു ചൊല്ലീ ശല്യനൊടിങ്ങനെ, 4 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

ഗുണി കാണും ഗുണഗണം ശല്യ, കാണില്ല നിര്ഗുണ൯ 
മുററും ഗുണവി ഹീനന് നീ കാണ്ടേതുണ്ടോ ഗുണ ഫണം? 
പാരത്ഥനെറയസ്്രബദഠം വീര്യം ക്രോധം വില്ലും ശരങ്ങളും 
൭ ഹാത്മാവിന് വിക്രമവും ശല്യ, ഞാനറിയുന്നവന് . ടി 
നൃപര്ഷഭന് കൃഷ്ണനുടെ േഹാത്മ്യവമതേവിധ.ം 
ഞാനറിഞ്ഞ വിധം ശല്യം നീയറിഞ്ഞിട്ടുമില്ലെടോ. ക 
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ഈവണ്ണരി ങ്ങെന്െറ വിരൃം പാണ്ഡവന്നുള്ള വീര്യവും 
അറിഞ്ഞേല്ലേന് തീയി ലിയ്യാന്പോലല്ലാ ശല്യം സംഗരേ. 5 

ഉണ്ടീബ്ബാണം ശല്യ, പരം സുമുഖം രക്തഭോജനം 

മുഖദ്യാവനാഴിയില് പത്രി മൂര്ച്ഛകൂട്ടിയണിഞ്ഞതായ് 6 

കിടപ്പ ബഹുവര്ഷങ്ങാം ചന്ദനംകൊണ്ട പൂജിതം 
വിഷോഗ്രമായ നാഗാസ്ത്രം നരാശ്വേഭഘനാശനം. 7 

ഘോരരൂപം മഹാരദദ്രം ചട്ടയെല്ലും പിളര്പ്പതായ” 
ചൊടിച്ചിതെയ്ത്കു കീറും ഞാന് മേരുമാമല പോലുമേ. 8 

അതര്ജജകുനന്െറ നേര്ക്കല്പാതന്യന്നേരക്കെയ് കയില്ല ഞാന് 
ദേവകീസുനുവിന് നേര്ക്കോ സത്യമൊന്നിതു കേഠക്ക നീ. 9 

ആബ്ദാണംകൊണ്ട ഞാന് ശല്യ, കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനരൊടൊപ്പമേ 
പാരം ചൊടിച്ചു പൊരുതുമതെനിക്കൊത്ത കര്മ്മമാം 10 

സര്വുവൃഷ്ണി ശ്രേഷ്ലരുടെ ലക്ഷ്മി കൃഷ്ണനില് നില്ലതാം 
സര്വ്വപാണ്ഡുകമാരര്ക്കും ജയം പാര്ത്ഥനില് നില്ലതാം. 11 
ഇതു രണ്ടും കിടചല്ലിട്ടത്താരു തെററിച്ചു വിട്ടിടം? 
ആ നരവ്യാ।ഘരൊന്നിച്ചി്ങൊരു തേരിലമര്ന്നവ൪ 39 

എന്നെത്തന്നെയെതിര്ത്തേല്ലുമെന് ഭാഗ്യം കാണ്ക ശല്യ, നീ. 
അമ്മാമനച്ചുന് പെങ്ങഠംക്കു മക്കഠം തോല്ലയാ സഗര്ഭ്യമെ 13 
ആല് കോര്ത്ത രതഅ്അങ്ങഠം പോലെ ഞാന് ഹനിപ്പതുകാണ്കനീ ല് 

കിരീടിഗാണ്ഡീ വം കൃഷ്ണചക്രം താര്ക്ഷൃൃയകപിദഭ്ധജം 34. 

ഭീരുത്രാസകരം ശല്യം നമുക്കോ ഹര്ഷവര്ദ്ധനം. 
ന൨യോ മൂഡന് ദുഷ'“പ്രകൃതി പെരും പോരറി യാത്തവന് 35 
പേടിച്ചുഴന്നോന് ത്രാസംകൊണ്ടബദ്ധം ചൊ ല്വിതേററവും. 

എന്തുകൊണ്ടോ പുകഴ്്ത്തുന്നിതവരേ നീ കുദേശജ!! 16 

അവരെക്കൊന്നു ഞാന് കൊല്വന് ചാര്ച്ചക്കാരൊത്ത നിന്നെ 

പാപദേശജ, ദുര്ബ്ബുദ്ധേ, ക്ഷുദ്ര, ക്ഷത്രിയപാംസന!2 [യും. 
സുഹൃത്താം ശത്രു നീ യെന്നെക്കുഷ്ണരെപ്പേടിയാക്കയോ? 

അവരെന്നെക്കൊല്കയാം ഞാനവരെക്കൊന്നുവെന്നുമാം. 18 

കൃഷ്ണന്മാരെക്കൂസിടാ ഞാനാത്മശക്തിയറിഞ്ഞവന് 
ആയിരം വാസുദേവന്മാര് ൯റ൪ജജൂനരുമേല്ല്റിലും. 39 

തനിച്ചു ഞാന് കൊള്ൂവന് നീയടങ്ങുക കുദേശജ! 

സ്രരീകഠം കുട്ടി കഠം വൃദ്ധന്മാര് മുററും ക്രീ ഡിക്കുമാളുകഠം 0 

ഓത്തു ചൊല്ലുമ്പോലെയങ്ങു പാടുമാറുണ്ട ഗാഥകഠം. 
ആഗ്ശാഥ കേഴംക്കെടോ ശല്യ, ദുഷ്ടമദ്രജനങ്ങളില് 21 

മുന്നം രാജസദസ്സിങ്കല് ബ്രാഹ 'മണുന്മാര് ക്ഥിച്ചതാം 

1 കുദേശജന് - കൊള്ളരുതാത്ത നാട്ടില് ജനിച്ചവന്. 2 ക്ഷത്രിയപസേ 
നന് ൦. ക്ഷത്രിയയാര്ക്കു കളങ്കമായിട്ടുള്ളവന്. 
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ശ്രദ്ധിചു കേട്ടു നീ മൂഡ, ക്ഷമിക്കില്ച്ചൊല്കിലും ശരി. 6 

" “മിത്ര.ധുക്കെ "പ്പൊഴും മദ്ര൯ന് നമ്മളില് ദ്രോഹി മദ്രകന് 
ഒക്കാ സംഗം മദ്രകനില് ക്ഷുദ്രം ചെയുന്ന നീചനില്. ”" 98 

ദുഷ്ൂന് മദ്രകനെപ്പോഴും നേരററനൃതവാന് സദാ 
കേയംപ്പുണ്ട ദുഷ്ടന്നതിരു മദ്രകന്മാരി ലെന്നു ഞാന്. ഫ്ക 

അച്ഛനമ്മ മകന് പിന്നെ ശ്വശ്രൂശ്വശുരമാതുലര് 
4ഒഠാതാവു മക്കഠം ജാമാതാ നപ്ലാ മററുള്ള ബാന്ധവര് 4൭ 

വയസ്യര് മററതിഥികഠം ദാസീദാസരുമൊത്തു താന് 
ജ്ഞാതാജ്ഞാതസ്്രീപുമാന്മാരിടചേര്ന്നു യഥേഷ്ടമേ 26 

സക തു? മത്സ്യാശനാശിഷ്ട3രവര്ക്കുള്ള ഗൃഹങ്ങളില് 
കള്ളം കുടിച്ചു ഗോമാംസം തിന്നാര്ത്തീടും ചിരില്ലിടും 7 

പാടുമെന്നല്പസഭ്യങ്ങഠം തോന്നി വാസം തുടര്ന്നിടും. 

തമ്മില് ചൊല്ലും തോന്നിവാസ മവരില്ദ്ധര്മ്മമെങ്ങനെ? 28 

അവലേപം*പുണ്ട ശുഭം ചെയ്തിടും മദ്രനാടരില് 
വൈരവും വേഴ്ചയും ചെയ്തീടൊല്ലാ മദ്രകനോടൊരാഠം. 7] 

ഓര്ക്കാ മദ്രകനില് സംഗം മദ്രനം ല്ലാ സദാമലന്൯ 
സംസൃഷ്ടം മദ്രരില് ശാചം ഗാന്ധാരരിലുധഖങ്ങനെ. 90 
രാജയാജകയാജ്യങ്കല്ക്കെടും ദത്തം ഹവിസ്സ്റമേ 
ശൂദ്രസംസ് കാരകന് വിപ്ര൯ താഴ്മയില്പ്പെട്ടിടുംപടി 81 
ബ്രഹ് മദ്വേഷികളെപ്പോഴം താഴ് കയില്പ്പെട്ടിടംപടി 

മഭ്ൂന്മാരോടു സംസശഗ്ലം ചെയ്താല് പതിതനാം. നരന്. 82 
ഒക്കാ സംഗം മദ്രകനില് തേളേ, തീര്ന്നിതു നിന് വിഷം 
അഥര്വ്വമന്ൂരം കൊണ്ടെന്ന പോലെ ശാന്തി വരുത്തി ഞാന്. 33 
എന്നു തേള കടില്ലോനു വിഷവേഗം പെരുക്കിലും 
ക്ചികിത്സിക്കുന്നു വിദ്വാന്മാര് നേരെയായക്കാണ്ടതുണ്ടതും. 34 
ഏവം ധരിച്ചുടങ്ങൂ നീ കേഠംക്കൂ മേല്ലോട്ട വാക്കുകഠം 
വ്ര്രം കുഞ്ഞു തുള്ളനൂ മദ്യാത്തുള്ള നാരകം. 9 

തടഷവന്നേയ, മൈഥുനത്തില് കാമംപോലാചരിപ്പവര് 
ഭവര് പെററ മകന് ധര്മ്മം ചൊല്വതെങ്ങനെ 2ദരകന്? 66 

നിന്നു മുത്രം വീഴ്ത്തിടുന്നിതൊട്ടകം കഴുതപ്പടി 

ധ്രര്മ്മം- വിട്ടുംലജ്ജ കെട്ടുമങ്ങുമിങ്ങുമെഴുന്നവര്൪. റ് 

അമ്മട്ടുംള്ളാരക്കു പുത്രന് നീ ധര്മ്മം ചൊല്ലൂവതെങ്ങനെ! 
കുഞ്ചാവി നെയിരക്കുന്നോഠം കര്ഷിക്കും.സ്ഫിക്കു മദ്രക! 8 
കൊടുക്കാ൯ സമ്മതിക്കാതീ ക്രൂരവാക്കും പറഞ്ഞിടും 

3 മിത്രധുക്ക് മിത്രങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്നവന്. 2 സക് തു. വറുത്തുപൊ 
ട്രിച്ച യവം. 3 അശിഷ്ടര്.ംംം അസജ്ജനങ്ങഠം. 4 അവലേപം അഹങ്കാരം, 
5 കര്ഷിക്ക....ചൊറിയുക. 6 സ്ഫിക്കു”.... ആസനം. 
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* “എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നോരു കഞ്ചാവാരുധിരക്കൊലാ. 99 
പുത്രഭര്ത്താക്കളേ നല്കാം ഞാന് കഞ്ചാവു കൊടുത്തിടാ. " " 
കംബളം മൂടിടും വെള്ളക്കൂററന് മദ്രാംഗനാജനം 40 

നാണം കെട്ടോര് നശിപ്പിപ്പോര ശുദ്ധി കെട്ടവര് കേഴംപ്പു നാം. 

ഇമ്മാതിരി തൃടങ്ങീടില് പെരുത്തുണ്ടോതുവാന് പണി. കി 

മുടി തൊട്ടിട്ടടിനഖത്തോളം ദുഷപ്രവൃത്തിയാം 
സിന്ധുസാവീരമദ്രന്മാര് ധര്മ്മം കാണുന്നതെങ്ങനെ? 42 
പാപദേശജരാം മ”ളേച്ചുര് ധര്മ്മത്തെയറിയാത്തവര്? 
ഇതാണു മുഖ്യമാം ധര്മ്മം ക്ഷത്രിയന്നെന്നു കേഴംപ്പു നാം 42 

സാധുപുജിതനായ് പേോരില്ക്കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട വീഴ്”കത്ാന്. 
അതിനാലായുയധപ്പേംരില് മുക്തനായേക്കുമെങ്കിലും 44 

ഇതാണെന് മുഖ്യൃസങ്കല്പം ചത്തു വാനേറുകെന്നു താന്. 
ധി മാനാം ധാര്ത്തരാഷ'ട്രന്െറയിഷയസ്നേഹിതനാണു ഞാന് 48 

അവഞുവേണ്ടിയാണെന്റ്റ ജിവനും മുതലുള്ളതും. 

നീ നൂനം പാണ്ഡുപുത്രന്മാരയച്ചോന് പാപദേജശജ! 496 

അമിത്രമട്ടി ലൊക്കേയയും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളില്. 
എന്നെ നിയട്ടള്ള നൂറുപേരൊത്താലുമസാദ്ധ്യമാം 47 

ധര്മ്മത്തില് നാസ്തി കന്മാര്പോലടരില്ത്തെററി മാറുവാന്. 

ദാഹിച്ച വേഴാമ്പല് പോലെ കരയൂ തൊണ്ട വററിയും ൭8 
ക്ഷാത്രവ്യതസ്ഥനാമെന്നെപ്പേടിപ്പിക്കാനസാദ്ധ്യമാം. 
പിന്മാറാതുടല് പോക്കീടും നൃസിംഹന്മാര്ക്കു സംഗരേ 49 

ഗ.ഖി യേതെന്നു ഗുരുവാം രാമന് മുന് ചൊന്നതോര്ക്കുവേന്. 
അവര്ക്കു രക്ഷഷ്കൂമരി വധത്തിന്നുമുയര്ന്ന ഞാന് 60 

പുരൂരവോമുഖൃവ്ൃത്തിപൂണ്ടോനാണെന്നുറയ്ക്കു നീ 
ശല്യ മുപ്പാര1ല് ഞാന് കാണുന്നില്ലങ്ങനെയൊരുത്തനെ 51 

ഈ നിശ്ചയത്തില്നിന്നെന്നെ മാററുവാനതു തീര്ച്ചയാം. 
അതറിഞ്ഞിട്ടടങ്ങു ചെറേററെപ്പേടിച്ചുരഷ്ണ്കുുയോ? 92 
ധാം സാശികഠം*ക്കു ഞാന് നിന്നെക്കൊന്നേകും മദ്രനായക! 
ധാര്ത്തരാഷ“ട്രന്െറ മിത്രത്വം നോക്കല് നാംതമ്മിലും ശരി. 

അപവാദം പോക്കലെന്നീ മൂന്നാല് ജീവിപ്പ ശല്യ, നീ. 
ഇനി നീയിങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കില് ഞാന് മദ്രമന്നവ।! ൭4 
വ്ൂമൊക്കുന്ന ഗദയാല് വീഴ്ത്തും നിന്െറ ശിരസ്സിനെ. 
ദുഷ്ൂദേശജ, കേഠംക്കായി വരും കാണാകുമി പ്പൊഴേ ി 

കര്ണ്ണുനെക്കൂഷ്ണരോ കര്ണ്ണനങ്ങോട്ടോ കൊന്നുവെന്നുടന്. 
എന്നുരച്ചിട്ട രാധേയന് പിന്നെയും ധരണീപതേ।! 96 

കൂസാതെ പോകപോകെന്നു മദ്രേശ്വരനൊടോതിനാന്. 

& മാംസാശികഠം മാംസം തിന്നുന്ന ജന്തുക്കഠം. 



41. ഹംസകാകീയോപാഖ്യാനം 
കര്ണ്ണശല്യസംവാദം (തുടര്ച്ച). പറക്കുന്ന വിഷയത്തില് തനിക്കുള്ള 

സ്ഥമര് ത്ഥ്ൃഅപ്പററി വീരവാദം ചെയതു" അരയന്നങ്ങളോട ത്സേരിച്ചു” 
സമുദ്രത്തിന്െറ മുകളില്ക്കൂടി പറക്കാ൯ തുടങ്ങിയ കക്ക ഒടുവില് ജീവ 
രക്ഷ്്ുവേണ്ടി അരയന്നത്തി ന്െറ കാല്പിടിക്കേണ്ടി൨ന്ന കഥ ഉദാഹരിച്ചും , 
പല അവസരങ്ങളിലും അര്ജ്ജുന നോട റതാററ പോര്ക്കളം വിട്ടോടിപ്പോ 
യിട്ടള്ളതിനെ എളുത്തെടുത്തു പറഞ്ഞും ശല്യന് കര്ണ്ണനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

യൃദ്ധാഭിനന്ദി കര്ണ്ണൂന്െറ വാക്കു കേട്ടിട്ട മാരിഷ! 

വീണ്ടും ശല്യന് കര്ണ്ണ നോടു ദൂഷ്യാന്തം കാട്ടിയോതിനാന്. മു 

ശല്യന് പറഞ്ഞു 

ഞാന് പോരില്പ്പിന്വലിക്കാത്ത; യജ്വരാജാക്കഠംതമ്മുടെ 

മൂര്ദ്ധാഭിഷിക്തരുടെ സല്ക്കുലജന ധര്മ്മതല്പ്പര൯. കൂ 

മദ്യം കടിച്ചു ത്തുള്ള മട്ടായക്കാണുന്നു നീ വൃഷ! 

എന്നാലും മത്തനാം നിന്നെച്ചി കിത്സിപ്പേ൯ സുഹൃത്ത! യാല്. 

ഈക്കാകോപമയെക്കര്ണ്ണ, ഞാന് ചൊല്ലുന്നതു കേഴംക്ക നീ 
കേട്ടിട്ടിഷ്യം പോലെ ചെയ്ക ഹേ നീചം, കലപാംസന! 4 

കര്, കില്ബിഷമീ ങ്ങൊട്ടുമെന്നി ലോര്ക്കുന്നതില ഞാന് 

മഹാബാഹോ, കുററമില്പാത്തെന്നെക്കൊല്വാന് നിനപ്പതില്. 

അറിഞ്ഞു ഞാന് നിന്െറ ഹിതാഹിതം ചൊല്ലേണ്ടതാം ദൃഡം 
വിശേഷിച്ചും തേരില് നിള്ലെ രാജാവിന് ഹിതകാംക്ഷയാല്. 

സമം വിഷമമവ്വണ്ണം ശരിക്കുള്ള ബലാബലം 

തേരാളിക്കും ഹയങ്ങരംക്കും ശ്രമം ഖേദവുമെപ്പൊഴും, 7 

ആയുധത്തില് പരിജ്ഞാനം മൃഗപക്ഷിരുതമ ങ്ങളം 

ഭാരം വന്പിച്ചുള്ള ഭാരം ശല്ൃത്തി൯ മറുകൈയുമേ, ി 

അസ്്രയോഗം യുദ്ധമേവം നിമിത്തങ്ങളമങ്ങനെ 

അറിയേണമി തൊക്കേയുമീത്തേരി നെറ കുട്ടംബി3 ഞാന്; 9 

അതുകൊണ്ടോതുവേന് കര്ണ്ണ, ദുഷ്യാന്തത്തോടിതിന്നിയയം. 
പെരുത്തു ധനധാന്യങ്ങളുള്ള വൈശ്യന് കടല്ക്കരേ 10 

ഉണ്ടായി യജ്വാ ദാതാവു ക്ഷാന്തന് സല്ക്കര്മ്മവാന് ശുചി. 

ബഹുപുത്ര൯ പ്രിയാപത്യന് സര്വ്വഭതദയാപരന് 11 

ധര്മ്മിഷ്ഠനായ രാജാവിന്നാട്ടില് വാഴുന്നു നിര്ഭയം. 

അവന്റെറ പേര് കേട്ട പല ബാലനന്ദനര്തമ്മുടെ 12 

എച്ചില് തിന്നു വളര്ന്നും കൊണ്ടണ്ടായി തൊരു കാക്കയ്യം. 

അവന്നെപ്പോഴുകേകുന്ന൬ൂ വൈശ്യപുത്രര് കുമാരകര് 13 

1 സുഹൃത്ത സ്നേ ഹം, 2 രതം ശബ്ദും. 4 കുടടംബി നാഥന് 



പ] കര്ണ്ണുവധപര്വ്വം 

മാംസം ചോര് തയിര് പാല് നെയ് തേന് പായ സം മററുമങ്ങ 
വൈശ്യപൃത്രക്കുട്ടികളങ്ങെച്ചില് തീററുന്ന കാക്കയോ [നേ. 
നിന്ദിപ്പൂ കിടയായ് മേം ലയായുമുള്ള ഖഗ'ങ്ങളെ. 

കടല്ക്കരയി ലന്നങ്ങളെ ഠരുനാഠം ദുരമെത്തിനാര് 36 

ഗരുഡന്നു ഗതിക്കൊക്കും ഹൃഷ്ടചക്രാംഗജാതി കഠം. 

അന്നങ്ങളെക്കണ്ട ബാലര് കാക്കയോടടടനോതി നാർ: 16 
" ” നീയാണല്ലോ പക്ഷികളില് മേലെയുയള്ളോന് വിഹംഗമ!'' 
അല്പബുദ്ധികളാക്കൂട്ടര് വഞ്ചിച്ചീടമൊരാ ഖഗം 17 

മൌഡ്ൃത്താലും ഗര്വ്വിനാലുമതു നേരെന്നുറച്ചുപോയ. 

എച്ചിലാല് ഗര്വ്വെഴും കാക്ക ദൂരെപ്പോയി മടങ്ങലില് 16 
അവരോടേററാരിവരില് ശ്രേഷ്യനെന്നങ്ങറിഞ്ഞിടാന്. 
മുരെപ്പറക്കു മന്നങ്ങഠംക്കിടയില് കണ്ട മുഖ്യനെ 19 

പറന്നുനോക്കുകെന്നായി വിളിച്ചു പക്ഷിയെജ്ജളന്. 
അങ്ൊത്തുചേരന്നുള്ളന്നങ്ങളതു കേട്ട ചിരിച്ചുപോയ” 20 
പലതോതും കാകവാകൃം, ബലമേറും ഖഗോത്തമര് 
ചക്രാംഗങ്ങഠം വിഹംഗങ്ങഠം കാക്കയോടോതിയിങ്ങനേ. 21. 

അരയന്നങ്ങംം പറഞ്ഞു 

മാനസാ3ചരയന്നങ്ങഠം ഞങ്ങാം ചുററുന്നു ഭൂമിയില് 
ഞങ്ങഠം പക്ഷികളില്ദ്ദൂരെപ്പേോവലില് പൂജയേററവര്, 22 
ഭുരെപ്പറക്കും ചക്രാംഗന് ബലി ഹംസത്തെയെങ്ങനെ 
പറക്കുവാന് വിളിക്കുന്നൂ കാക്കയായ*ത്തീര്ന്ന നീ ജള! ചർ 
ചൊൽക ഞങ്ങളൊടൊപ്പം നീ പറന്നീടുന്നതെങ്ങനേ? 
മുഡന് ഹംസോക്തി കേട്ടിട്ട വീണ്ടമേ ധിക്കരിച്ചുവന് ൭൪ 
മേനി ചൊല്ലും കാക്ക ജാതി ലാഘവാല് ചൊല്ലിയുത്തരം. 

കാക്ക പറഞ്ഞു 

ന൯റെറാന്നു മാതിരി പറന്നീടവന് ഞാനസംശയം 

നൂറുയോജനയോരോന്നു വിചിത്രം പല മട്ടിലായ'. 55 
ഉഡ്യറ്നമവഡീ നം താന് പ്രഡീനം ഡീ നമങ്ങനേ 
നിഡീനമങ്ങസണ്ഡീനം തി രൃകഡീ നഗതങ്ങളം 26 
വിഡീനം പരിഡീനംതാന് പരാഡീനം സുഡീനവും 
അതിഡീനം മഹാഡീനം സ്വഡീനം പരിഡീനവും മ? 

അവഖഡീനം പ്രഡീനംതാന് സണ്ഡീനം ഡിനഡീനകം 
സണ്ഡീ നോഡ്ഡുീനഡീ നം.മാന് പുനര്ഡീനവിഡീനകം 28൫ 
വീഴലും പൊങ്ങലും പിന്നെ വേറെയും വൃതിരിക്തകം 
ഗതാഗതം പ്രതിഗതമസംഖദം നികുലീനവും 29 

1 ഖഗംംട പക്ഷി. 2 ചക്രാംഗജാതികരംം അരയന്നങ്ങഠം, 9 മാന 
സാല്... മാനസസരസ്സറില് നിന്നു", 



ഹംസകാകീ യോപാഖയനം 751 

നിങ്ങഠം കാണ്കെച്ചെയുവേന് ഞാനതില് കാണുവിനെന്ബലം 
അതി ലെന്നാല് പറക്കാം ഞാനാകാശത്തിങ്കലിപ്പൊഴേ. 30 
മുറയ്ക്കുന്നങ്ങളേ നല കുകാരോ ടൊപ്പം പറക്കുവന്? 
നിങ്ങഠം തീര്ച്പപ്പെടുത്തീട്ടിഒങ്ങെന്നോടൊലപ്പു ം പറക്കവിന് 31 

നിലകിട്ടാത്തംബരത്തിലിമ്മാതിര? പറക്കവേ. 
എന്നു കാക്ക പറഞ്ഞപ്പോടം ചിരില്ചൊരു വിഹംഗമം 
കാക്കയോടോതി രാധേയ, കേട്ടകെള്ളകതിന്നു നീ. മു 

അരയന്നം പറഞ്ഞു 

കാക്കേ, പറക്കും നീയിങ്ങു നൂനം ന൯റെറാന്നു മാതിരി 

റേറള്ള പക്ഷികളറ ഞ്ഞീടുമൊറല്പറക്കല്ത:൯. ദ് 
ഞാനു പറക്കാം, വേറെയൊന്നും ക.ക്കേ, ഞാനറിയില്ലിതില്, 
നീ പറക്കുക രക്താക്ഷ, നിന്െറ ബോദ്ധ്യപ്രകാരമേ. 34 
അവിടെക്കൂടിടം കാക്കക്കൂട്ടമ ഒപ്പുഠഠം ഫസിക്കയായ 

ഒററപ്പറക്കല് കൊണ്ടന്നം ശതപഠതം*ജയിക്കുമേഠ? 36 
ഒപ്പം പറക്കും ഹംസത്തി൯ കുതിയൊ ററക്കുതിക്കുതാന് 
ബലമേറും കാക്ക ജയില്പിടമേ ലഘുവിക്രമന്. 36 

അന്നവും കാക്കയും പിന്നെപ്പറന്നൂ മത്സരിച്ചുടന് 

ഒററക്കുതിക്കു ചക്രാംഗന് കാക്ക നറു കുതിക്കുമേ, 37 
പറന്നാനങ്ങ ചക്രാംഗന് പഠന്നാനങ്ങു കാക്കയും 

പാതങ്ങളാല് വിസൂയിക്കുംപടി ത൯ക്രിയ ചൊല്ലിയും. 38 

വീണ്ടം വീണ്ടും കാക്കയുടെ വിചിത്രപതനങ്ങളെ 

കഞ്ടച്ചസ്വരമായ” നന്ദില്പാര്ത്തുകൊണ്ടിതു കാക്കഠം. 89 

ഹസീച്ചു ഹംസങ്ങളെയും പറഞ്ഞു വിപ്രിയോക്തികഠം 
ഇമ്മട്ടിമ്മട്ടെന്നു വീണ്ടമുല്പ്പതി പു മുഹൂര്ത്തമേ. 4) 

മരത്തില്നിന്നും താഴത്തുനിന്നും വീണും കുതിച്ചുമേ 

പലേ ഘോഷങ്ങളും കൂട്ടി പ്രാര്ത്ഥില്പിതു ജയത്തിനെ, 41 

ഹംസം മെല്ലെക്കുതിച്ചിട്ടം പറക്കാനായത്തുടങ്ങിനാന് 
താഴേ നിന൬ കാക്കയോക്കാഠം മുഹഫൂരത്തമിട മാരിഷ! ക) 

മററു ഹംസങ്ങളവരോടോതി നാരി പ്രകാരമേ: 

* “ഈപ്പറന്നുള്ളൊരീയന്നമിപ്രകാരം ക്ഷമിക്കയാം' 8 
അതു കേട്ടുടനേ ഹംസം പടിഞ്ഞാട്ടു പറന്നുപോയ" 
മകരാലയമാമാഴിയ്ക്കുടത്തുപരി ഭാഗമേ 44 

അതി ല്പ്പേടിച്ചുപോയള്ളമുഴല്യം കാക്കയപ്പ്െൊഴേ 

ദ്വീപും മരങ്ങളും കാണാഞ്ഞൊന്നിരിപ്പാഠന് തര്ളന്നവന്. 45 

* വെള്ളക്കടല ലെങ്ങൊന്നു ചെന്നിര് പൂ തളര്ന്ന ഞാന്? 
അവ ഷഹ്യം കടലിതു ബഹുസത്വഗണമശ്രയം. 46 

* ശതപതേം . നൂറുവിധം പറക്കാനറിയാവന്നവന്നെ, 
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മഹാഭൂതശതം ചേര്ന്നു മെച്ചമല്ല നഭസ്സ്സിലു 
ഗാംഭിരൃത്താല്ബ”ഭേദമേതും കടലിന്നു കലാധമ। 47 

നീരാകാശം ദിക്കിവയി ല്ക്കാണാ കര്ണ്ണാബ “ധി വാസികഠം 
പിന്നെയെത്തോ കാക്ക കര്ണ്ണ, നീററില് ദൂരെപ്പറന്നവന്. 48 

മുഹുര്ത്തമിമ്മട്ടിമ്മട്ടെന്നന്നം മുന്പില്ക്കടന്നുടന് 
ആക്കാക്കയെപ്പാരത്തുകണ്ട ശക്തനായീ ലകന്നിടാന്. 49 

മുന്പില് കടന്നു ചക്രാംഗങ്ങളാക്കാക്കയെ നോക്കിനാന് 
എ ന്നക്ക ടന്നു പോകില്പാ കാക്കയെന്നു നി നച്ചുടന്. ൭0 

പി ന്നെയേറെത്തളര്ന്നെത്തീ കാക്ക ഹംസത്തിനന്തികേ 
ഏവം ക്ഷയിച്ചെരവനോടോതിയന്നവുമ ങ്ങനെ 01. 

താഴുന്നോനെപ്പോക്കുവാനായ സജ്ജനവ്രതമോര്ത്തവന്. 

അരയന്നം പറഞ്ഞു 

പല മട്ടില് കുതികളെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ നീ 

കുതിക്കുള്ള" ഗുഡമുറ ഞങ്ങളോടോതിയില്ലെടോ. 6൫4 

ഇതെന്തു കുതിയാം കാക്കേ, നീ കുതിക്കുന്നതിപ്പെൊഴേ 
വീണ്ടും വീണ്ടും ചിറകുകഠം കൊക്കും മുട്ടന്നു വാരിയില്. ച] 

ഇതേതു മാതിരി കുതിയെന്നു കാക്കേ, കഥിക്ക നീ 
കാക്കേ, വരൂ വരൂ വേഗം നിന്നെ ഞാന് കാത്തുനില്ലയാം. 64 

ശല്യന് പറഞ്ഞു 

കൊക്കും പക്ഷങ്ങളം നീരില് മുട്ടിക്കൊണ്ടവനപ്പൊഴേ 

ഹംസം കാണുന്നവന് ദുഷ്ട, ചൊല്ലീ ഹംസത്തൊടിങ്ങനെ. 85 

വെള്ളത്തിന് കര കാണാതെ പറന്നേററം തളര്ന്നവന് 

കുതിച്ചുലഞ്ഞോരു കാക്ക ഹംസത്തോടോതിയിങ്ങനെ: 56 

" “ചുററുന്നു കാകാരാവത്താല് ഞങ്ങഠം കാകാഖ്യയാര്ന്നവര് 
ഹംസ, നി ഗതി ജീവന്നു, നിയെന്നെക്കരകേററണ്നേ.”” 87 

പക്ഷതുണ്ഡങ്ങളെ ക്കൊണ്ട കടല്മുട്ടീടമായവന് 

ഏററം തഒര്ന്നൊരാക്കാക്ക പെട്ടെന്നചിടെ വീണുപോയ്. 53 

സാഗരാംഭസ്സ്റില് മാഴ൦കിക്കൊണ്ടവന് വിണതു കണ്ടുടന് 
ചാകാന് പോകും കാക്കദയാടുട പറഞ്ഞു ഹംസമിങ്ങനെ: 9 

" “നൂറെറാന്ടു മാതിരി പറക്കുന്നവനെന്നോര്മ്മയില്പയോ 
ആത്മാവി നെപ്പുകഴ”ത്തിക്കൊണ്ടങ്ങ കാക്കേ, പറഞ്ഞതും? 60 

ന൯റെറാന്നു മാതിരി പറപ്പവന് നീയെന്നില് മേലെയാം 

തളര്ന്നു നീയെങ്ങനെയീ പ്പെരു.കടലില് വീണുപോയ?" 61 

പാരം തളര്ന്നുടന് കാക്കയയത്തരം ചൊല്ലിയിങ്ങനെ 

മേലേ നില്ലുന്ന ഹംസത്തെ നോക്കി പ്രീതി പെടുംപടി. 68 

4 
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കാക്ക പറഞ്ഞു 

ഉച്ചിഷ”ട്രഗര്വ്വി ഗരുഡതുല്യനെന്നോര്ത്തു ഹംസ, ഞാന് 
നിന്ദിച്ചു കാക്കകളെയും പല പക്ഷികളേയുമേ. 63 

ഹംസ, ജീവന്നു ഗതി നീയൊന്നെന്നെക്കരകേററണേ 

ഹംസമേ, ഞാന് ക്ഷേമമോട്ടം സ്വദേശത്തെത്തിയാല് വിഭോ! 

നിന്ദിക്കില്ലാരെയും കേററുകെന്നെയാപത്തില്നിന്നു നീ. 

എന്നുമാഴ് കി യുഴന്നാവലറതിയോരോന്നു ചൊല്ലിയും 66 

കാകഠയെന്നു കരഞ്ഞാഴിയാഴമായവറനെത്തദാ 

വെള്ളത്തില് മുങ്ങിയഴകപോയ് വിറയ്ക്കുന്ന കാക്കയെ 66 
മിണ്ടാതെ ഹംസം കാല്കൊണ്ട പൊക്കി പൃഷ്ടത്തു കേററി 
മയങ്ങും കാക്കയെപ്പൃഷ്ഠമേററിയാ ഹംസമങ്ങുടന് [നാന്. 

മത്സരിച്ചു പറക്കാനായത്തുടര്ന്നാ ദ്വീപിലെത്തിനാ൯ 

താഴത്തി റക്കിയാശ്വാസപ്പെടുത്തീട്ടം ഖഗത്തിനെ 68 
യഥേഷ്യദി ക്കില് പൊയ്യക്കെൊണ്ടിതരയന്നം മനോജവം. 
എച്ചില് തിന്നു തടിച്ചോരാക്കാക്ക ഹംസം മടക്കിയോന് 69 

ബലവീര്യമതും വിട്ട കര്ണ്ണ, ശാന്തി കലര്ന്നുതേ. 
വൈശ്യഗേഹത്തി ലുള്ളെച്ചില് തിന്നുള്ളാക്കാക്ക പോലെ നീ 

ധാര്ത്തരാഷ”ട്രോച്ചുി പുഷ്നാണതിന്നില്ല സംശയം; 
തുലൃശ്രേഷ്യരെയൊക്കേയും കര്ണ്ണ, നിന്ദിലിടുന്നു നീ. 71 

ഭീഷ”“മദ്രോണകൃപദ്രാണി കു രുപ്വവരര് കാത്ത൨ന് 
ഒററപ്പാര്ത്ഥനെയന്നെത്തേ കൊല്ലാഞ്ഞൂ മത്സ്യപത്തനേ?! 12 
ഒററക്ക്ശും കൂട്ടമായിട്ടും പാര്ത്ഥന് തോല്ലിച്ചു നിങ്ങളെ 

സിംഹം കുറുക്കന്മാരെപ്പോലന്നു നിന് വീര്യമെങ്ങപോയ?73 

തമ്പിയെസ്സറംഗരത്തിങ്കല് പ്പാര്ത്ഥന് കൊന്നതു കാണ്കിലും 

കുരുവീരന്മാര്കഠം കാണ്കെ മുമ്പിട്ടോടിയതില്പയോ? 74. 

കര്ണ്ണ, ദ്വൈതവനത്തിങ്കല് ഗന്ധര്വ്വന്മാര്കളേല്ലവേ 
മുററും കുരുക്കളേ വിട്ട മുല്പിട്ടോടിയതില്പയോ? 76 

ചിത്ര സേനാദി ഗന്ധര്വ്വന്മാരെക്കൊന്നും മടക്കിയും 
വിടുവിച്ചു ഭാരൃയയൊത്ത ദുര്യോധനനെയര്ജജൂനന്. 76 

പാരാണമാം പാര്ത്ഥകൃഷ്ണപ്രഭാവം പിന്നെ രാമനും 

കര്ണ്ണ, രാജാക്കഠം തിങ്ങുന്ന സദസ്സ്റിലരുളീലയോ? 77 

എപ്പേോഠഴം നീ കേട്ടതില്ലേ ദ്രോണഭീഷ്മര് നൃപാന്തരേഃ 
അവദ്ധ്ൃയരാണു കൃഷ്ണന്മാരെന്നു ചൊല്ലിയിരുന്നതും? 78 

എത്രമാത്രം ചൊല്പണം ഞാനോരോന്നോര്ക്കുമ്പൊളര്ജ്ജുനന് 
നിന്നേക്കാം മേലെയാം മറെവറല്ലാരിലും വിപ്രനാംവിധം. 79 

3 മത്സ്യപത്തനേ ---വിരാടനഗരത്തില്വെച്ചു”. ഒ നൃപന്തേരേംം. രാജാ 
ക്ന്മൊരുടെ നടുക്കുവെച്ചു” . 
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ഇപ്പോഠം കാണാം നിനക്കെന്നാല് പ്രധാനത്തേരി ലാണ്ടഹോ! 
വസുദേധാത്മജനെയയം പാണ്ഡവന് പാര്ത്ഥനേയ്യമേ. 80) 

അറിഞ്ഞു കാക്ക ഹംസത്തെയാശ്രയിച്ചതു പോലെ നീ 
ആശ്രയിക്കൂ കൃഷ്ണനെയും പാണ്ഡവന് പാര്ത്ഥനേയുമേ. ൫01 

പോരില് വിക്രാന്തരാം വാസുദേവാര്ജ്ജുൂനരെയെപ്പ്െൊഠം നീ 

ഒററത്തേരില് കാണ്മു കര്ണ്ണ. ചൊല്ലില്പ്പൊളിവണ്ണമേ. 82 

കൂരമ്പ തൂകി നിന് ഗര്വ്വു പാര്ത്ഥനെപ്പോടം തടുക്കുമേ, 

തനിക്കുമര്ജജൂനനുമുള്ളന്തരം കാണുമപ്പെഠം നീ. 83 

ദേവാസുരനരന്മാരില് ഖ്യാതരാമാ നമേന്ദ്രരെ 
മൌഡ്മ്യാല് നിന്ദിക്കൊല്പ ഭാസ്വാന്മാരെകഖദ്പ്യോതമാംവിധം. 

ആദ് തൃചന്ദ്രരെപ്പേോംലെ കേവലം കേശവാര്ജ്ജുനര് 
പ്രകാശത്താല് പുകഴന്നുള്ളോര്, നീയോ മിന്നാമിനുങ്ങിതാന്. 
കൃഷ്ണാര്ജജൂനരെയിമ്മട്ട കണ്ട നിന്ദില്ലിടായ്ക നീ 

നൃസിംഹവരര് മാന്യന്മാര് മേനി ചൊല്ലാതടങ്ങെടോ. 86 

42. കണ്ണശാപകഥനം 

കര്ണ്ണശല്യസംവാദം (തുടര്ച്ച) താന് ഇന്നത്തെ യുദ്ധത്തില് തീര്ച്ചയാ 
യും അര്ജ്ജുനനെ സംഹരിക്കതന്നെ ചെയ്യുമെന്നു കര്ണ്ണന് വീണ്ടം വിരവാദം 

മുഴക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണനെന്നു കളവുപറഞ്ഞതിനു പരശുരാമനില്നിന്നും ഒരു പ 

ശുക്കുട്ടി യെക്കൊന്നതിനു” ഒരു ബ്രാഹ്മണനില്നിന്നും കിട്ടിയ ശാപം മാത്ര 

മേതന്നെ അല്പ്പം ചഞ്ചലചിത്തനാക്കുന്നുള്ള എന്നും കര്ണ്ണന് പറയുന്നു. 

സഞ്ജന് പറഞ്ഞു 

ശലൃന് പറഞ്ഞാ പ്രിയവാക്കു കേട്ടും. 
ക്കൊള്ളാതെതാന് വന്നപിയലുന്ന കര്ണ്ണന് 

മദ്രേശനോടോതി “ 'യറിഞ്ഞിരിപ്പേന് 
കൃഷ്ണാര്ജജൂനന്മാരുടെ തത്ത്വമെല്പാം. 1 
അപ്പാരത്ഥസാരഥ്യമെഴും പുമാന്െറ 
ബലം മഹാസ്ര്ുങ്ങളുമരജ്ജൂുനനന്െറ 
ശരിക്കു ഞാനുണ്ടറിയുന്നു നീയി-- 

തറിഞ്ഞിരിക്കാത്തതുമാണു ശല്യ! ക 

ശ്ര്രൂജ്ഞരില് ശ്രേഷ്യതയുള്ള കൃഷ്ണ-- 
ന്മാരോടെതിര്പ്പേനൊരു പേടിയെന്ന്യ 
ആ രാമനാല് വിപ്രനാലും പിണഞ്ഞ 

ശാപം നിനച്ചുണ്ടതികണ്ണിതം മേ. 3 

വസിച്ചേന് ഞാന് ബ്രാഹ”2ണവ്യാജമോടും 
ദി വ്യാസ്ത്രത്തിന്നായി രാമങ്കല് മുന്നം 



കര്ണ്ണശാപകഥനം 

എനിക്കന്നു. വിഘ”നമാദ്ദേവരാജന് 
ഹിതം പാര്ത്ഥന്നോര്ത്തു പററിച്ചു ശല്യ! 
തുളച്ചിതെന് തുടയിന്മേല് വിരൂപ. 
മാകുന്നൊരാക്കതീടരൂുപത്തി ലെത്തി 
എന്നങ്കത്തില്ഗ്ലുരു മൂര്ദ്ധാവു വെച്ചു-- 

ങ്ങുറങ്ങുമ്പോഴം വന്നു കീടം തുളച്ചു. 

ഈരുസ്ഥലം തുളയയമ്പോളെനിക്കു 
പെരുത്തുണ്ടായുടലില് ചോരചാട്ടം 
ആചാരൃനില് പേദിയാല് ഞാനനങ്ങീ -- 
ലുണര്ന്നപ്പോളതി നെക്കണ്ട വിപ്രന്. 
ധൈര്യം കോല്ണ്നെന്നെ നോക്കീട്ടു വിപ്ര-- 

നല്പശു നി നേരു ചൊല്ലീടടകെന്നാന് 
അപ്പേഠളെന്നെല്ലെല്പി നേന ഞാന് ശരിക്കു 
സൂതെറ മട്ടരികില്ച്ചെന്നു ശല്യ! 

മഹാതപസ്സറാര്ന്ന വനാത്ത രാഷം 

ശപിച്ചിതീയെന്നെയറിഞ്ഞു ശേഷം 

സൂത, ഛലാല് നേടിയോര(സമോര്മ്മ-- 
വേണ്ടപ്പേോംഴൊക്കില്പ നിനക്കു നൂനം. 

ചാക്കിന്െറ കാലത്തൊഴിവാം നിനക്കി-- 
തബ്രാഹ“മണന്നൊത്തിടാ ബ്രഹ്മമല്ലോ 
അതിന്നുപോരും പെരുതാകമ(്ു-- 
മീഗ”ഘോമമാം തൃമുലായോധനത്തില്. 

ഇതാണല്ലോ സര്വ്വഹരം കഠോരം 

പ്രണാശനം ഭരതന്മാര്ക്കു ശല്യ! 
ഇതോ നം ക്ഷത്രിയപ്രാഡരെത്താന് 
തപിപ്പിക്കും ബലമേറും വിമദം. 
ഞാന് ശല്യയ, വില്ലാളി വരിഷ്ടനുക്കു-- 
ള്ളസഹൃവീര്ൃയന് ബഹുഘോരനായി 
സത്യവ്രതം പോരിലെഴന്ന പാര്ത്ഥ. 
കിരീടിയേ മുതൃമുഖം കയററും. 

ആദദിവ്യാസ്സ്രം സിദ്ധമാണി തെൊനിക്കി. 
ന്നതെയ്കു ഞാന് ശത്രുസംഘം മുടിക്കും. 
പ്രതാപിയായ“ ബലവാനാം കൃതാസ്ര്രന് 
വില്പാളിയോജസ്സിയലുന്ന വീരന് 

ക്രൂരന് ശുൂരന് രാദ്രനമിത്രഘാതി 

കിരീട :യെപ്പോരില് ഞാനിന്നുകൊല്ലും. 
ഈക്കേറീടും വന്കടലപ്രമേയം 

പ്രജാവര്ഗ്ഗം മുക്കുവാന് വാരിരാശി 

956 

10 

11. 

12 

39 
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ഈക്കിട്ടെത്തും വന്കടലപ്പമേയം 
തട്ടക്കുമങ്ങതിനേ വേലമാത്രം. 

മര്മ്മം കീറിശ്ശൂരരെക്കൊന്നൊട്ടക്കും 
സുപത്രബാണങ്ങളയഴ്ണുവോനെ 
കരന്തേയനെപ്പേധരി ലെതിര്ക്കുവന് ഞാന് 
ഞാണിട്ടി പ്പോര്കളില് മുന്പനെത്താന്. 
ഇമ്മട്ടുക്കാലുക്കു കൂടും മഹാസ്്ര-- 
മാര്ന്നാഴി പോലുഗ്രദസ്സ്റാദ്ധനായി 

ശരാഘത്താല് മന്നരെത്താഴത്തിടന്നോ-- 

രപ്പോര്ത്ഥനെത്താങ്ങു പേന് വേല പോലെ. 
വില്ലേന്ത്ടടം മാനുഷന്൯ തുല്യനായി. 
ട്ടില്പാത്തതാര്ക്കിന്നു യുദ്ധത്തിലാരും 

പോരില്ദഭ്ദേവാസുരരേ വെല്വതാര-- 

ന്നാ വീരനായ കാണുകെന് ഘോരയുദ്ധം. 
പരം പാര്ത്ഥ൯ മാനി ദിവൃപ്രഭാവന് 
മഹാസ്രരത്താല് പോരിലെന്നോടെതിര്ക്കും; 
ഇവനെറയസ്ര്ങ്ങളെയസ്്രമെയ്കു 

തടുത്തെയ്താപ്പാര്ത്ഥനേ വീഴ് ത്തുവന് ഞാന്. 
ദിവാകരോപമനായ് താപമേകി-- 
ശ്ൂരാംശുവാര്ന്നെരിയും കീര്ത്തി മാനെ. 

പെരുത്തമ്പാല് പാര്ത്ഥനേ മുടവന് ഞാന് 
തമസ്സ്സൊഴിപ്പവനെക്കാറു പോലെ. 

ജ്വലിച്ചാളിപ്പുകപൊങ്ങിച്ചുയരന്നീ-- 
ലോകം ദഹിപ്പിപ്പൊരു വഹ്നിയെത്താന് 
കാര് പോലെ ഞാ൯ ശരവര്ഷങ്ങളാലേ 
ശമിപ്പിപ്പേന് പാര്ത്ഥനെപ്പ്പോരക്കളത്തില്. 
സുദുര്ദ്ധര൯ ഭീഷണന് തീക്ഷ്ണദംഷ'ട്ര-- 
നഗ്നി പ്രായാശീവിഷമെന്ന പോലെ 

ക്രോധാല് ജ്വലിച്ചരിയെച്ചട്ടെരിക്കും 
കാന്തേയനെബഭല്പമെയ്കിന്നടക്കും . 
പ്രമാഥിയായ് ബലവാനായ പ്രഹാരി വന്... 
പ്രഭഞ്ജനന് മാതരിശ്വാവിനെത്താന് 

ഹിമാദ്രിപോലടരില് താങ്ങവേനാ-- 

ച്ചൊടിച്ച്ടങ്ങാത്തൊരു ജിഷ്ണുവേ ഞാന്, 
തേരോട്ടത്തില് പടുവായോരു ശക്തന് 

ധുര്യന് നിത്യം സമരത്തില് പ്രവീരന് 
വില്ലേന്തിടുന്നോരി ലീപ്പംരില് മുന്പന് 

കിരീടിയെത്തങ്ങവന് പോരിലീ ഞാന്, 
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വില്ലേന്തിടും മാനുഷന് തുല്യനായി-- 

ട്ടില്ലാത്തതാര്ക്ക ന്നു യൃദ്ധത്തിലാരും ചര് 

ഇപ്പഠരൊട്ടുക്കാരു വെന്നോനറിഞ്ഞ 

ട്ടഥയാളൊടായ് പ്പോരടിച്ചീടുവന് ഞാന്. 
ആ ഖംഗ്ഡവപ്രസ്ഥഭൂവില് സദേവ-- 

ഭൂത്വ്രജം വെന്നവന് സവ്ൃസാചീ ൫൭ 

ആ വീരനോടാരു ജീവന് കൊതിപ്പോന് 

പോരിന്നുന്നും ഞാനൊഴിച്ചനയമര്ത്ത്യന൯ു? 

ദൃഡാസ്റ്രനാം മാനി കൈവേഗമുള്ളോന് 

ദിവ്യയാസ്രൂുജ്ഞന് ശ്വേതവാഹന് പ്രമാഥാി ൫൭ 

രഥീന്ദ്രനാമായവന് തന്െറ മെയ്യില് 
നിന്നിന്നു ഞാന് തലയമ്പെയ്ക കൊയും. 

എതിര്പ്പ്െന് ഞാന് ജീഷ ണവോടിന്നു ശല്യ! 

ചാക്കോ പോരില്ജ്ജയ മോ മു൯പിലാക്കി 2൫6 

ഞാനല്ലാതിന്നപ്പ തേരാളിമുഖൃയ൯ 

മുത്യപ്രായന് പാരത്ഥനോടേറെറതിര്പ്പാന്. 
ആപ്പാര്ത്ഥന്തന് പരുഷം ഹൃഷ്ടനായി-- 

ച്ലൊല്പാമല്ലേ ക്ഷത്രദദ്ധൃത്തിലീ ഞാന് 217 

നീയോ മൂര്ഖ൯ പ്രസഭ൯ മൂഡബുദ്ധി- 
യെന്നോടാണോ ചൊല്വതലപ്പാര്ത്ഥവീര്യം! 
ആരപ്രിയന് പുരുഷന് ക്രൂരനായും 

ക്ഷുദ്രാക്ഷമന്! ക്ഷമിയില് ക്ഷേപവാദ!2 ക 

അമ്മട്ടുകാരര നൂററി നെക്കൊളൂമീ ഞാന് 

ക്ഷമി ക്കയാം ക്ഷ2യാല് കാലയോഗാല്. 
പറഞ്ഞു നീയച്രിയം പാണ്ഡവാര്ത്ഥം 

പ്രധര്ഷി പ്പോ മൂഡനെപ്പോലെ പാപ ക 

നേരുള്ളെന്നില് കുടിലന് കെട്ടവന് നീ 

മിത്രധുക് സാപൃപദം മൈത്രമല്പേ?. 
ഇക്കാലമോ ദാരുണം വന്നടുത്തു 

ദുര്യോധനന് പോരിനേര്പ്പെട്ടമൂലം ട്ര 

അവറ്റെറ കാരൃത്തി നൊരുങ്ങിയോന് ഞാന് 

നീയോര്ക്കുന്നോരോന്നി നൈകാന്ത്യമില്പഠ. 

മിത്രം, മിദി പ്രീയതി നന്ദതിക്കോ 

സന്ത്രായതീ മിനുതീ മോദതിക്കോ് ി 

3 ക്ഷുദ്രാക്ഷമന് നിസ്സാരനും ക്ഷമയില്ലാത്തവനും. 2 ക്ഷേപവാദ്ം ആ 

ഭക്ഷപിച്ചു സംസാരിക്കുന്നവന്. 3 പ്രധര്ഷി പ്പോന് -- മററുള്ളവരുടെ സാമർ 

ത്ഥൃത്തെ നിസ്സാരമാക്കി കാണി മന്നവന്. 4 ഐകായസ്ത്യം ടം ഏകാഗ്രത. 

5 സ്നേഹിക്കു, സത്തോഷിപ്പി ക്ക, ഹൃദ്യമായി പെരുമാറുക, രക്ഷിക്ക, ബഹു 

മാനിക്ക, അ൯ുമോദിക്ക എന്ന? അര്ത്ഥങ്ങളുള്ള ഓരോ ധാതുക്കളില് നിസ്സാം 

ണു" മിത്രശബ്ദം നിഷ് പന്നമായിട്ടുള്ളതു”. 
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നി ന്നോടോതാരമിതെന് കെൊാക്യണ്ടു 

രാടോവി നെല്പാമറി വുണ്ടുര യം. 

ശത്രൂ, ശദിക്കോ ശാസതിക്കോ ശൃത ക്കോ ധ് 

ശൃണാതിക്കോ സീദതിക്കേ. ശവസാിക്കോ 

ഉപസരര്ഗാല് പലതാം സൂദതിക്കോ! 
മുക്കാലുമെല്പംം നിങ്കലുണ്ടെന്െറ നേരേ. 

ദുര്യോധനാര്ത്ഥം നിന് പ്രിയാര്ത്ഥം യശോര്ത്ഥ-- 
മാത്മാര്ത്ഥം താനാവിധമീശ്വരാര്ത്ഥം 88 

കൃഷ്ണാര്ജ”ജുനന്മാരൊട ഞാനെതിര്പ്പേന് 
യത്നിക്കുമെന് പണി നീയിന്നു കാണ്ക. 
കണ്ടാലുമെന്നുത്തമ റസ്രുങ്ങളിപ്പോടം 

ബ്രാഹ'മങ്ങഠം ദിപൃങ്ങളമാനുഷങ്ങഠം 4 

ഞാനുഗ്രവ് രൃധൊതാിരാട്ടെതിര്പ്പേന് 
മത്തേഭത്തി ന്നെതിരരത്തേഭമട് ല്. 
അജയ്യുകാ ബ്രാഹ് ചെസ്ം മനസ്സാരു 
പാര്ത്ഥങ്കലെയ്വേധപ്രമോയം ജയ'പ്പാന് 65 

ഒഴിഞ്ഞ പോകര്ല്പവനെണനെറ പോരി-- 

ലിന്നെന് ചക്രം: വിഷമേ താന്നിടായ കില്. 

ദണ്ബഡേത്തുമന്തകനെയോ വാരീശന് ൨. ശോിതന്നെയ 

॥ 

ഗദിവിത്തേശ്വരനെദയാ ദേവേശാ വജ്രീതന്നെയോ 96 
കൊല്ലൂുവാനെത്തിടും മററു വേറ :ദ്ദൊരരിതന്നെയോ 

ഇതു ശല്യ, ധരിച്ഛാലും പേടില്ലീടന്നതല്പ ഞാന്. 7 

ആപ്പാര്ത്ഥനെപ്പേടിയാ ഞാനാജജനംദനനേയയമേ. 
ബഹളപ്പോമിലവപനോടെനിക്കുണ്ടായ "വരും രണം. 38 

ഒരിക്കലസ്രുത്തിനായിച്ചുററുമ്പോഠം ബ്രാഹ്മണുന്നുടെ 
അറിയാതേ ഘോോദഭയങ്കരബാണങ്ങളെയ്യ ഞാന് 99 

പിഴച്ചമ്പാല് കെണങപോയി ഹോശമധേഷകക്കിടാവിമന 
ചുററുമ്പോഠം വിജനേ ശല്യ, പറഞ്ഞ നെന്നൊടായവന്: 40 
“പിഴച്ചു നീ ഹോകദധരയക്കിടാവിനെ വധീക്കയാല് 
പോരില്പപ്പറരുരിടുന്നേമെത്യന്തഭയമാം വിധൌ 41. 

കണ്ടില്ച്ചാടും നിന്െറ ചക്ര ' ” മെൌന്നെന്നോടോതിയാ ദ്വിജന് 
ആ ബ്രാഹ“മണവ്യഹൃത*ത്തി ലേററവും ഭയമുണ്ട മേ. 42, 
ഇവരോ സോമരാജാക്കഠം സുഖ്ഖദുഃഖമഹേശരാം 

3 നശിപ്പിക്ക. ശകാരിക്കു, ആയ്യവങ്ങഠക്കു മൂര്ച്ചകൂട്ടുക, വേദനിപ്പിക്കം 

ഒനടുവീരപ്പ ടുവിക്ക, അ റാന്തുഷ്ടരാക്കിത്തീരക്കുക, (ഇതിനു പുറമേ ഉപസര്ഗ്ശ 

യോഗവശാല്) പലതറത്തില് ദ്രോഹിക്ക എന്ന അരത്ഥങ്ങളുള്ള ധാത്ൃക്കു 

കില് നിന്നു നിഷ് പന്ന മറയിട്ടുള്ളതാണു” ശത്രുശബ്ദം. 2 ചക്രംംം രഥചക്രം. 

3 വിഷമേ... ഒപ്പനിരപ്പില്ലാത്ത ദിക്കില്. 4 വ്ൃയാഹൃതം ചവാക്കു. 
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അവന്നറുനനൂറു കാളയായിരം പയ്യുമേകിനേന്. 3 
ശല്യ്യാ, വി പ്രപ്രസവാദം ഞാന് നേടീലാ മദ്രനായക! 
കൊമ്പനാനഡയെഴുന്ൂറും ദാസീ ദാസജനങ്ങളം 4൭ 

കൊടുത്തിട്ടും ദവിജശ്രേഷ്ഠ൯ തെളി ഞ്ഞില്ലെന്നിലായവന്. 
പതിന്നാലായിരം ശ്വേതബാലകൃഷ്ണപ്പശുക്കളെ 42 

കൊടുത്തിട്ടും ദ്വിജശ്രേഷ്ഠപ്രസാദം നേടിയില്ല ഞാന്. 
സര്വ്വകാമങ്ങളൊത്തുള്ള ഗൃഹമെന് മതമലുള്ളതും 46 

ഒട്ടുക്കവന്നു പൂജിച്ചു നല്കീട്ടം വാങ്ങിയില്ലവന്. 
പിഴ ചെയ്തിട്ട യത്നം പൂണ്ടിരക്കുന്നെന്നൊടോതിനാന്: 47 
* “സൂത, ഞാ൯ ചൊന്നതവ്വണ്ണുമായ് വരും മാറി വന്നിടാ. 
പൊളി ചൊന്നാല് പ്രജാനാശ,മതിനാല് പാപമേററിട്ടം 48 

അതി നാല്ദ്ധര്മ്മരക്ഷഷ്ണായ” പൊളി ചൊല്ലുന്നതല്ല ഞാന്. 
നീ ഹിംസിക്കാ ബ്രഹ്മഗതി!, പ്രായശ്ചിത്തം കഴിച്ചു നീ, 
പാരിലെന് വാക്കു ഭോഷകാക്കില്പാരും, നീയായതേല്ലെടോ.' 
ഇതും നിന്നോടോതിയാക്ഷേപിക്കിലും വേഴ്കകൊണ്ട ഞാന് 
അറി വേന് നീയധിക്കോേപക്കാരന് മിണ്ടാതെ കേളിനി. 
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കര്ണ്ണുശല്ൃയസംവാദം (തുടര്ച്ച). യൃദ്ധത്തെപ്പററി പറഞ്ഞു തന്നെ പേ 

ടരിപ്പിക്കാമെന്നു് ആരും വിചാരിക്കേണ്ടതില്ലെന്മം, ദുര്യേധേന നോടുള്ള 
കരാറിനെ ഓര്ത്തു മാത്രമാണു” താന് ശല്യന്െറ അധിക്ഷേപവാക്കുകളെ ക്ഷ 
മീക്കുന്നതെന്രം കര്ണ്ണന് പറയുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പ്പിന്നെ വീണ്ടം മഹാരാജ, മദ്രേശഗൊടരിന്ദമന് 

ഉത്തരോക്തി തടുത്തുംകൊണ്ടോതീ രാധേയ നിങ്ങനെ. 1, 

കര്ണ്ണന് പഠഞ്ഞു 

ദുഷ്യാന്തമായിട്ടെന്നോടു ശല്യ, നി ചൊല്ലിയില്ലയോ? 

പോരിലെന്നെപ്പറഞ്ഞിട്ട പേടിപ്പിക്കാവതല്ലെടോ. മ 
ഇന്ദ്രാദി വാനോരെല്പാരുമെന്നോട പൊരുതിടിലും 
ഞാന് പേടിക്കില്ലെത്തു പിന്നെക്കണ്ണനോടൊത്ത പാര്ത്ഥഒനെ? 
ചൊല്കൊണ്ടു മാത്രമ്യെന്നെപ്പേടിപ്പി ക്കാന് കഴിഞ്ഞിടാ 

ശല്യം വേറിട്ടാളെ നോക്കൂ പോരരു പേടിപ്പെടുത്ത്ടാന്. 4 

ഇത്രമാത്രം നീചബലം, പാരുഷ്യം പറയുന്നു നീ, 
എന് ഗുണോക്തിക്കശക്യന൯ നീ, യേറെത്തുള്ളന്നു ദുരമ്മതേ! ്ി 

അര്ത 

] ഹിംസിക്കാ  ബ്രഹ്മഗതി ബ്രഹ്മണര്ക്ക്” അ ശ്രയമായിട്ടുള്ളതിനെ 

ഹിംസിക്കരുതു”. 2 ഗുണോക്തി ക്ശെകന് . ഗുണ ങ്ങളെപ്പററ് പറയാനു 

കഴിയാത്തവന്. 
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കരണ്ണന് പേടിക്കുവാനായിപ്പിറന്നോനല്ല മദ്രക! 
വിക്രമിപ്പാന് പിറന്നോന് ഞാനാത്മാവിന്െറ യശസ്സിനും. 6 
സഖിത്വത്താല് സുഹൃത്വത്താല് മിത്ര.മ്വത്താലുമങ്ങനെ 
ഈ മൂന്നു കാരണത്തംലും ശല്യ, ജീവിപച്പിടുന്നു നീ. 
ധദൃതരാഷ്ട്രനരേന്ദ്രന്നു വലുതാം കാരൃമുണ്ടിഹ 
അതെന്നാലേല്ലിച്ചു ശലം, ജീവിപ്പിതതുകൊണ്ട നീ. 
കരാറുമുണ്ടാദൃമേ നിന് വിപ്പിയോക്തി! പൊറുക്കുവാന് 
കരാറു രക്ഷിക്കണമിങ്ങതേ ജീവിപ്പു ശല്യ, നീ 
ആയിരം ശലൃരില്ലാതെകണ്ടും വെല്വേന് രിപുക്കളെ 

മിത്രദ്രോഹം പാപമാണ്നെന്നതേ ജീവിപ്പതിപ്പൊഠം നീ. 

44. മദ്രദേശവിഗര്ഹണം 

77 

ി 

ി 

0 

കര്ണ്ണശല്യസംവാദം (തൂടര്ച്ച). മദ്രദേശവഡാസികളടെ കൊള്ളരുതായ് ൭ 

കഠം വിസ്തരിച്ചു വിവരിച്ചു” കര്ണ്ണന് ശല്യനെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു. 

ശല്യന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണ, ശത്രൂക്കളെപ്പററീട്ട*ച്ചൊല്ലൊക്ക പ്രചാപമാം 
ആയിരം കര്ണ്ണനില്ലാതെകണ്ടും വെല്ലം രിപുക്കളെ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അപ്വല്ല്ലം കലുഷം ചൊല്ലും മദ്രേശനൊടു കണ്ണനും 
അച്രയാകാരനായ് ചൊന്നാനിരട്ടി പരുഷം പരം. 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

ഇതു ഞാന് ച്ചൊല്വതു മനം വെച്ചു മദ്രേശ, കേഴാക്ക നി 

ധ്ൃതരാഷ്ടന്െറ മുന്പാകെപ്പൊല്വിക്കേട്ടതുമാണു ഞാന്. 
വിചിത്രദേശം പലതും പണ്ടുള്ളരചരേയയമേ 
വിപ്രര ചൊല്ലിയപാഡസിപ്പൂ ധൃതരാഷ് ട നരേന്ദ്രനെ. 

ഒരു വൃദ്ധദ്വിജനതില് മൃയന൯നടന്ന കഥാക്രമാല് 
വാഹീകമദ്രദേശങ്ങടം നിന്ദില്പിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: 
"" ഹിമവാനും പുറത്താക്കീട്ടവുവണ്ണംതന്നെ ഗംഗയും 
സരസ്വതീയമുനകഠം കരുക്ഷേത്രവുമങ്ങനെ 

ആറാമതായ*സ്ത്റിന്ധുവോടൊകത്തഞ്ചാറിന്നുമിടഴ്ക്ു താന് 
ധരര്മ്മമെന്നയേ ശുദ്ധിയററ വാഹീകം വിട്ടൊഴിക്കണം. 
€ഥാവര്ദ്ധനം നമ വടം സുഭാണ്ഡത്തെരുവഃദങ്ങനെ 

ഇരു രാജകുലദ്വാരം ബാലം തൊട്ടോര്ത്തിടുന്നു ഞാന്. 
വന് ഗൂഡകധര്യമൊന്നി ന്നു വാഹീകം പുക്കു പാര്ത്തു ഞാന്. 

ല് വിപ്രി യോക്തി ം- അനിഷടമായവാക്കു. ക സുഭാണ്ഡത്തെരുവു “.... മദ്യം 

സൂക്ഷിക്കുന്ന തെരുവു” 
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സഹവാസംകൊണ്ടവര്തന് നടപ്പുമറിയുന്നു ഞാന്. ി 

ശാകലം പട്ടണം പിന്നെയാപഗപ്പുഴയങ്ങനെ 

ജര്ത്തികാഭിധവാഹീകരവര്തന്൯ കഥ മോശമാം. 100 
ധാനാഗാഡാസവം! മോന്തിപ്പശു മാം സവുമുള്ളിയും 

അപൂപമാംസവപാടങ്ങഠം തിന്നു ശീലം പിഴച്ചവര് 11 

ചിരിക്കുന്നു തൃള്ളിടനന൬ൂ മത്ത നാരികഠം നഗ്നകഠം 

നഗരക്കോട്ടവെളിയില്പ്പൂശിപ്പുമാലചാര്ത്തിയോര് 14 
ഖരോഷ'ട്രനാദം പലമട്ട സഭ്യപ്പാട്ടമായഹോ! 
തടവെന്നേ മൈഥുനത്തില്ത്തോന്നിവാസികഠം മുററുമേ. 13 

മദോല്ക്കടകളായ തമ്മില് ചൊല്ലുന്ന “നല്പ വാക്കുകഠം' 
“ഹ ഹതേ, സ്വാമിദയിതഹതേ'യെന്നുമിവണ്ണമേ. 34 

വ്രാതൃ3മാരാര്ത്തു തൂള്ളന്നൂ പര്വ്വങ്ങളിലസംയമം.'' 

ഗര്വവുള്ളാ സ്ര്രീകളെപ്പററി ക്കുരുജഠംഗലമാണ്ടവന് 16 

ദുഷ്ൃവാഹീകരി ലൊരാഴഠം ഹര്ഷം കെട്ടോതിയിങ്ങനെ: 
* വെളുത്ത കൂററത്തിയവഠം ചെറുകമ്പിളി ചാര്ത്തിയോഠം 16 

കുരുനാടാണ്ട വാഹീകനെന്നെയോര്ത്താം കിടപ്പതും. 
ശതദ്രകപ്പുഴ കടന്നിരാവതി കടന്നുമേ 17 

സ്വദേശം പുക്കെന്നു കാണ്മൂ സ്ഥൂലശംഖ വധുക്കളെ. 
മനോലയെഴുതിക്കണ്ണില് മു൭ക്കാമ്പായ് മഷി തേച്ചഹോ! 18 

കമ്പിളി ത്തോലുടുത്തേററം ചന്തമുള്ള വധുക്കളെ 

മുദംഗ ശംഖാനക മദ്ടളാരാവവുമങ്ങനെ 19 

ഖരോഷ'ട്രനാദവും ചേർന്നാ സ്്്രീകളെപ്പുല"കുമെന്നു ഞാന്. 
നല്ല പാതകളള്ളോരു കാപ്പ്പിത്തോട്ടങ്ങഠംതോറുമേ 40) 

അപ്പം പിട്ടം മഥിതവും കൂട്ടി ബ”ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടഹോ! 

വഴിക്കു കൂട്ടമായ് നിന്നു വന്നെത്തും വഴിപോക്കരെ 21 

വ്യ്്്ാപഹാരം ചെ യ്ക്കുമ്പോളടി പ്പേന് വീണ്ടുമങ്ങു ഞാന്. 

ഇരശ്ശീചമിയല്യം ദുഷ്ടവ്രാത്യവാഹികണ്ഡലേ ി 

മുഹൂര്ത്തവും പാര്ക്കുമാരു ബുദ്ധിയയള്ളോരു മാനുഷന്?' " 
ഏവം വിപ്രന് ചൊന്ന മോഹകാരി വാഹീകരോടുമേ ൧൫ 

പുണ്ൃയപാപങ്ങളടയ ഷഠംബ “ഭാഗം വാങ്ങുമേ ഭവാന്. 

ആസ്സറാധു ദധിജനീവണ്ണം ചൊല്പിപ്പിന്നെയമോതിനാന്: 24 

* “ ധൂര് ത്തവാഹീ കരില്പച്ലൊല്ലിവരുവോന്നതു കേഠാക്ക നീ. 

കറുത്തുള്ള പതിന്നാലുതേോറും രാവൊരു രാക്ഷസി 25 
ഭേരി റകാട്ടിപ്പാട മത്രേ സ്ഫീതശാകലപട്ടണേ. 

പ് ധാനാഗാഡാസവം . വറുത്തുപെടടിച്ച യവത്തോടകൂടിയ ഗരഡം 'എന്ന 

ഒരുതരം മദ്യം. 2 ഖരോഷ്ടനാദം കഴുതയുടെ സ്വരത്തില്. 3 വ്രാതൃ-ജാ 

തറുമര്യാദ പ്രകാരമുള്ള കര്മ്മങ്ങളൊന്നുമനുഷ്ി ക്കാത്തവഠം. 4 പര്വ്വം വാവു”. 
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ശാകലേ വാഹര് കകഥയിനിപ്പഴുനേതെന്നു ന്ന? 6 

ഗോമാംസം തിന്ന സംതൃപ്ത ഗാഡമദ്യം കുടിച്ചുമേ 
തടിച്ചു ഒവള്ളപ്പെണ്ണുങ്ങളളൊത്തു കെട്ട ച്ചമഞ്ഞഹോ! ക 

ഉള്ളി കൊണ്ടു കവാഠംകക്കൊണ്ടി ട്ടൈഡകങ്ങം. ഃ കഴിച്ചുമേ, 

* ഒട്ടകം പൈ പന്നി കഴു കോഴികഠംമക്കുള്ളി റച്ചികഠം 28 

പരമൈഡകവും തിന്നാത്തോര്ക്കു ജന്മം നിരര്ത്ഥകം" 
എന്നൊക്ക മദൃമത്തോടും പാടും ശാകലനാട്ടുകാര്. 9 
ആബാലവ്ൃവദ്ധമാര്ത്തീടടന്നവര്ക്കോ ധര്മ്മമെങ്ങനെ? 

ഇതു ശല്യ, വിചാരിക്കൂ ഹന്ത വേറിട്ടുമോതുവ൯, 90 

കുരുസംസത്തില് മററന്യബ്രാഹ“മണന് ചൊന്നതാണിതും 
പുഴയഞ്ചൊഴുകിക്കാപ്പ്ത്തോട്ടക്കാടേതു ദിക്കിലോ, 31. 

ശതദ്ൂതാനാ വിപാശ മൂന്നൈരാവതിയാറുമേ 
ചന്ദ്രഭാഗ വിതസ്താഖ്യ സിന്ധുവാറ്ദ്രിയപ്പുറം 32 

ആരട്ടം ധര്മ്മമററുള്ള ദേശമങ്ങോട്ട പോകൊലാ 
വ്രാതൃന്മാര് ദാസധീയ ന്മാര് ടെവ ദേഹന്മാരയാജി കഠം. 38 
ഇവരേകുകില് വാങ്ങില്ലാ പിതൃദേവദ്ധവിജാതികഠം 
ധര്മ്മം കെട്ടുള്ള വാഹീകന്മാരില്നി ന്നെന്നുപോല് ശ്രുതി. 53 

സന്മദ്ധൃയത്തില് പണ്ഡിതനാ ബ്രാഹ്മണന് ചെഠന്നതങ്ങനെ 
മരപ്പാത്രത്തില് വാഹ്കര് മണ്പത്രത്തിലുമണ്ണമേ 35 
നാക്കും നക്കുകിലും സക തു വാടിതേല്തില്* നിര്ഘ്യണര്. 
ആവിപ്പാ്ലൊട്ടകപ്പാലു കഴുതപ്പാലുമങ്ങനെ 36 

തദ്വികാരങ്ങളും തിന്നും വാഹ് കന്മാര് കുടിച്ചിടും, 
പുത്രസങ്കരര ദുഷൃന്മാര സര്വ്വക്ഷി രാന്നഭോജി കഠം 91 
ആരട്ടരെന്ന വാഹകര് ബുധന് വര്ജ്ജിച്ചഛി ടേണ്ടവര. 

ഹന്ത ശല്യ, ധരിച്ചാലും ഫ്ത ഞാന് ചൊല്വനിന്നിയും 98 

കുരുസംസത്തി ലെന്നോടു മററു വിപ്രനുരച്ചതുംം 
യയഗന്ധാര നീര് കുടിച്ചും പ്രോഷിച്ചങ്ങചൃയതസ്ഥലേ 99 
കളിച്ചുരാബ ഭൂതിലയേ സ്വര്ഗ്ഗം പുകുന്നതെങ്ങനെ? 
പര്വ്വതം വിട്ടൊലിച്ചഞ്ചു നദിയങ്ങൊഴുകുന്നിടം 0 

ആരട്ടമെന്ന വാഹീകം രണ്ടുനാഠം പാര്ത്തിടൊല്ലതി ല്. 
വഹാിയെന്നും ഹീകനെന്നും പിശാചുക്കഠം വിപാശയില് 41 
അവാറി നമക്കഠം വാഹീകര് ബ്രഹ്മസൃഷ്ട്രിയയമല്ലി വര്. 
വിധിച്ച ധര്മ്മമവരെന്തറിയും ഹീനയോനി കഠം? 2 

1 ഐഡകം ഒരുതരം ആഴ. 4 കഴുകോഴികഠം.ംം. കഴുതയും കോഴിയും 

എന്നര്ത്ഥമള്ള മുലപദത്തി ന്െറ പരിഭാഷയാണിതു”. 3 സക്തു..വറത്തുപെട 
ടകിച്ചയവം. 2 സക് തുവാടിതേച്ചതു് എന്നതു് “സക് തു മദ്യാവലീഡഷേഷു' എ 

ന പാത്ര വിശേഷണത്തിനെറ പരിഭാഷയാണ്. 5 ആവഡിപ്പംല്... ആട്ടിന് 

പാല്. 
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* കാരസ് കരം മാഹിഷകം കാലിംഗം കേരളം പരം 

കാര്ക്കോടകം വീരകം ദുര്ദ്ധര്മ്മവും വിട്ടൊഴി ക്കണം.” " റം) 

എന്നോതി നാഠം തീര്ത്ഥയാത്രക്കാരനോടൊരു രാക്ഷസി 
ഉരല്മേഖലയായുള്ളോഠം വീട്ടില് രാവൊന്നു വാഴുവോഠം. 44 

* “ ആരട്ടമെന്നൊരാ നാട, വാഹീ കന്മാര്കളാളകഠം, 
അതില് നീച്ബ്രാഹ”മണന്മാര് പ്രജേശസമകാലികഠം!; 40 

അവര്ക്കോത്തില്പി,ല്ല വേദ്യം, യജ്ഞം യജനമില്പിഹ, 

വ്രാത്ൃരാം ദാസമീ യര്ക്കുള്ളന്നം ദേവകളണ്ടിടാ. 46 

പ്രസ്ഥലന്മാര് മദ്രഗാന്ധാരന്മാരാരട്ടരാം ഖസര് 
വസാതി സിന്ധൃസാരവീരര് മററുമെന്നിവര് കുത്സിതര്.”” 47 

45. പരസ്പരഗര്ഹണസമാഘി 

കര്ണ്ണശല്ൃയസംവാദം (തുടര്ച്ച). മദ്രദേശവാസികളടെ കൊള്ളരുതാ 

യ്മകളെപ്പററി യുള്ള കര്ബ്ണുന്െറ വഗര്ഹണം തുടരുന്നു. നന്മയും തിന്മയയം 

എല്പാദിക്കിലും കാണുമെന്നും അംഗരാജ്യത്തും ഇത്തരം ദുരംചാരങ്ങഠം കുറവ 

ല്ലെന്നും ശല്യന് മറുപടി പറയുന്നു. ദുര്യോധനനു ഇരുകൂട്ടരേയും നല്ലവാക്കു 

പറഞ്ഞു സമാധാനപ്പെടുത്തുന്നു . 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

ഹന്ത ശല്യ, ധരിച്ചാലും ഹന്ത വിണ്ടുമുരദ്ക്ൂവന് 
ഞാന് നന്നായ് ചൊല്വതു മനം വെച്ചു നീ കേട്ടുകൊള്ളെ ടോ, 
മുന്പെന് ഗൃഹത്തിലതിഥിബ്രാഹ”മണന് വന്നു കേറിനാ൯ 

ആചാരമവിടെക്കണ്ട നന്ദിച്ചിങ്ങളന ചൊല്ലിനാൻ: ക 

** ഞാന് ഹി മാലയശൃംഗത്തില് തനിയേ വാണിതേറെനാഠം 

ന.:നാധര്മ്മങ്ങളുള്ളോരോ പല ദേശങ്ങഠം കണ്ടു ഞാന്. 3 

വിരോധിപ്പീലീ പ്രജകളൊരു ധരമ്മത്തി നാലുമേ 
അച്വര് വേദജ്ഞര് പറയ്യം ധര്മ്മമെറക്കയമേറതി നാർ. 4 

നാനാധരമ്മങ്ങഠം കലരും ദേശംതോറം നടക്കവേ 
വരും വഴി മഹാരാജ, വാഹീകസ്ഥിതി കേട്ടു ഞാന്. 5 

അതില് ബ്രാഹ“മണനായുടള്ളാ൯ പിന്നെ ക്ഷത്രിയനായ” വരും 
വാഹീക൯ വൈശ്യനാം ശുദ്രനാകും നാപിതഃനായിടും 6 

പരം നാപിതനായിട്ട വീണ്ടം ബ്രാഹ"മണനായിടും 

ദവിജനായിട്ടായവിടെ വീണ്ടമേ ദാസനറയ വരും. 7 

പ്രസൃഷ്ട3കാമൊരു കുലദ്വിജന്മാര് കാമചാരികടം 

ഗാന്ധാരര് ൪ദ൪ വാഹീകന്മാരുമങ്ങല്പബുദ്ധികഠം. 6 

1 പ്രജേശസമകാലിക ഠം... ബ്രഹ്മാവിനോളം പഴക്കമുള്ളവര്. 3 നാപി 

തന് ട ക്ഷുരകന്. 3 പ്രസൃഷ്ടൂര് . പുറന്തള്ളപ്പെട്ടവര്. 
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ഇതു ഞാന് കേട്ടിതവി ടെദ്ധര്മ്മ സഭംരകാരണും 
ഭൂമിയൊക്ക നടന്നിട്ടു വാഫീകത്തില് വിപര്യയം!" " ി 

ഹന്ത ശല്യ, ധരിച്ചാലും ഹന്ത വേറിട്ടു ചൊല്ലുവന് 
വാഹീകകുത്സിതനില മറെറാരാഉള പറഞ്ഞതും 10 

സതിയെക്കള്ളരാരട്ടത്തേക്കു പണ്ടു ഹരിച്ചുപോല് 
അധര്മ്മസംഗത3യവഠം ശപിച്ചാളവരെപ്പരം. 11 

“ “ബാലയായ് ബന്ധുവുള്ളെന്നെയധര്മ്മാല് സംഗമിക്കയാല് 
വന്ധകീത്വം നിങ്ങളുടെ കലമ്ത്ര്' കഠാക്കു വന്നിട്ടം. 12 

ഘോരപാപത്തില്നിന്നെന്നെ നീചരേ, വിട്ടിടായ്കയാല് 
മുതലേല്ല്യാന് മക്കളല്പാ നിങ്ങഠംക്കു മരുമക്കളാം,”" 19 

കുരുക്കഠം പാഞ്ചാലര് സാല്വര് മത്സധൃര നൈമിഷരങ്ങനേ 

കാശി കോസല കാലിംഗ മാഗധാംഗജനങ്ങളും 14 

മഹാന്മാരാം ചേദികളം നിത്ൃധര്മ്മമറിഞ്ഞവര് 
വാഹ്യാലയമൊഴിച്ചന്യദേശക്കാര സജ്ജനങ്ങളാം. 15 

മത്സ്യംതൊട്ടേ കുരുപാഞ്ചാലനാട്ടാ_ 

രാ നൈമിഷംമുതലേ ശിഷ്ടര് ചൈദ്യര് 
ധര്മ്മം പുരാണമുപജീവിപ്പു യോഗ്യര് 
പഞ്ചാബുകാര് മദ്രകന്മാരുമെന്നയ.” 16 

ഇമ്മട്ടറിഞ്ഞു ം ധര്മ്മകാര്യപ്രസംഗം 
മിണ്ടാതടങ്ങു ജളനെപ്പോലെ ശല്യ! 
ആക്കൂട്ടരമെക്കാത്തിടടം മന്നവന് നീ 

ഷഷ്യാംശമായ് പുണ്ൃയപാപങ്ങളേല്ലു. 17 

അതല്ലവരെ രക്ഷിച്ചില്ലെന്നാല് നീ പാപമേററിടും 
രക്ഷിപ്പോന് പുണ്യവാന് ഭൂപന് നീ പ്രജാപാപമേല്പവന്. 18 
സാടുതോറും ശാശ്വതമാം ധര്മ്മം മുന്നം പുകഴ്ത്തവേ 

പഞ്ചാബുധര്മ്മം കേട്ടിട്ട മോശമെന്നാന് പിതാമഹന്: 39 

* പാപം കൃതത്തിലും ചെയ്യും വ്രാത്ൃരാം ദാസമീയരില് 
ബ്രഹ മകല്ലിതധര്മ്മം കണ്ടാര് നിന്ദിക്കുമിവററിനെ?"" 20 
എന്നു പഞ്ചാബുധരമ്മത്തെ നിന്ദില്ലിതു പിതാഹേന് 

വര്ണ്ണുങ്ങഠം ധര്മ്മം നോക്കുമ്പോഴം പൂജിച്ചില്പിവരേയവന്. 21 

ഹന്ത ശലം ധരിച്ചാലും ഹന്ത വീണ്ടമുരദ്ണൂുവന് 

കന്മാഷപാദല്ലിറയില് മുങ്ങും രാക്ഷസനോതിനാന്: 24 

*  ക്ഷത്രിയന്നു മലം ഭിക്ഷ ബ്രാഹ്മണുന്ന്വ്രതം മലം 
ഭൂമിക്കു വാഹീകര് മലം സ്ര്രീകഠംക്കോ മദ്രമാര് മലം." [7 
മുങ്ങും രാക്ഷസനെപ്പ്യൊക്കി ക്കയററീട്ടൊരു മന്നവന് 

1 വിപര്യയം -- വൈപരീത്യം. 2 അധര്മ്മസംഗതം- അന്യായമായി 
സംഗമിക്കുപ്പെട്ടുവടം, 
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ചോദിച്ചിതവനും ചൊന്നാനാച്ചൊല്വിയതു കേഴംക്കനീ: 24 

* * മാനുഷര്ക്കു മലം മ ളേച്ചര് മ ളേച്ഛര്ക്കാഷ'ട്രികരാം മലം 
ഓഷ'ട്രികര്ക്കു മലം ഷണ്ഡര് ഷണ്ഡര്ക്കോ രാജയാജികഠം₹ 25 

രാജയാജകയാജ്യന്മാര് മദ്രന്മാര്ക്കിയലും മലം; 
നിനക്കു പററുമീയെന്നെക്കൈവിട്ടീടാതിരിക്കുകില്." " 

എന്നു രക്ഷോബാധിതര്ക്കും വിഷവീ രൃഹതര്ക്കുമേ 
ചൊല്വു രാക്ഷസഭേഷജ്യം സിദ്ധിക്കുത്തമമാം മൊഴി. 26 

ബ്രാഹ"മം പാഞ്ചാാലന്മാര് കഠം ധര്മ്മം കുരുക്കഠം 
സത്യം മത്സ്യന്മാര് യജ്ഞമാശ”്ശൂരസേനര് 
പ്രാച്യന്മാര് ദാസർ വൃഷലര് ദാക്ഷിണാത്യര് 
വാഹീകരാസ്നേനര് സകരന്മാര് സുരാഷ'ട്രര്. 28 

കൃതഘനത്വം പരവിത്തക്കവര്ച്ച 
മദ്യം കുടിക്കല് ഗുരുദാരാവദദ്ദം 
വാക”പാരുഷ്യം ഗോവധം രാത്രി ഗേഹം. 
വിട്ടുള്ള ചുററല് പരവസ്ര്യോപയോഗം. 99 

ആര്ക്കോ ധര്മ്മം താനായവര്ക്കില്ല ധര്മ്മം, 
പാഞ്ചാബുകാരവരാരട്ടര് മോശം, 

പാഞ്ചാല തൊട്ടാക്കുരുനൈമാിഷന്മാര് 
മത്സൃന്മാരെന്നിവര് ധര്മ്മം ഗ്രഹിപ്പു. 30 

ഉദീ ചൃരാമംഗകര് മാഗധന്മാര് 
ശിഷ്ടം ധര്മ്മമുപജീ വിപ്പു വൃദ്ധര്. 

കിഴക്കു വാഴ്വു വാനോര്കഠയം ജാതവേദസ്സതൊട്ടവര് 
ശുഭകൃത്താം യമന് കാക്കും തെക്കാണല്ലോ പിതൃക്കളം. 31 

പ്രാചി പാലീപ്പ വാനോമെക്കാക്കും വരുണനോ ബലി 
വടക്കു ഭഗവാന് സോമന് കാപ്പു ബ്രാഹ”മണരൊത്തുതാന്., 832 

പിശാചാശരര് കാക്കുന്നു പനിമാമലയങ്ങനെ 

ഗുഹൃകന്മാര് മഹാരാജ, ഗന്ധമാദനപര്വ്ൃവതം. 33 

1ധുവന് ഭൂതങ്ങളൊക്കേയും വിഷണു” കാപ്പ ജനാദനന് 
മഗധന്മാരിംഗിതജ്ഞര് നോക്കി ല്ക്കാണുന്നു കോസലര്. 34 

അര്ദ്ധോക്ത്യാ കുരുപാഞ്ചാലര് മററും ചൊല്ലഠാലെ സാല്വരും 

വിഷമന്മാര് പാര്വതീയര് ശിബിമാര്കളമങ്ങനെ. 96 

സര്വ്വജ്ഞരാണു യവനര് വിശേഷാല് ശരരരും നപ! 
സ്വസംജ്ഞയാലേ മളേച്ചുന്മാര് ചൊല്പാത്തനൃജനങ്ങളം 36 

കുത്തു കൊള്ളകില് വാഹീകര് ചിലര് മദ്രകരില്തും 
നീയിമ്മട്ടള്ളവന് ശല്യ, ചൊല്ലേണ്ടാ ചെററുമുത്തരം. ൫377 

% രാജയറഥജി ക ഠം... സ്വയം യാഗം ചെയ്യുന്ന ക്ഷത്രിയര്, 
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മന്നിലെല്പാ നാടിനുമേ മലമ കുന്നു മ്ദ്രകം 
എല്ലാ സ്രീ കഠംക്കു മവ്വണ്ണം ധലംതാന് മദ്രനാരി കഠം. 98 

മദ്യം കുടിക്കല് ഗുരുതല്പാവമദ്- 
മറ ഭ്രൂണ ഹത്യ പരവിത്തക്കവര്ച്ച 
ആരക്കോ ധര്മ്മം താനവര്ക്കില്ല ധര്മ്മം 

പഞ്ചാബു കാരവരാരട്ടര് മോശം. 69 

ഇ തറിഞ്ഞങ്ങടങ്ങീടുകെതി ക്കാന് വന്നിടേണ്ടെടോ 

മുന്പു നിന്നെക്കൊന്നു കൃഷ്ണാര്ജ്ജൂുനരെക്കൊല്കയില്ല ഞാന് 

ശല്യയന് പറഞ്ഞു 

ആതുരത്യയാഗവും ഭാര്യാസന്താനങ്ങളെ വില്ലലും 

കര്ണ്ണ, നീ നാഥനാമംഗരാജ്യത്തുള്ള നടപ്പുതാന്. 41 

രഥാതിരഥസംഖ്യൃങ്കല്! ഭീഷ“മന് നീന്നോടട ചൊന്നതായ 

ആ തന് കുററമറി ഞ്ഞിട്ടു ന്യുമമാററൂ ചൊടി ക്കൊലാ. 42 

എങ്ങും ബ്രാഹ“മണരുണഞ്ഞെങ്ങും ക്ഷത്രിയ ന്മാരുമുണ്ടെടോ 
വൈശ്യരും ശൂദ്രരും കരണ്ണാ, സുവ്രര സ്്്ീജനങ്ങളം. 43 

രമിക്കന്നൂ ഹസിക്കുനനൂ പുരുഷന്മാരകഠംരങ്ങളില് 

അന്യേഠന്യാം ക്ഷാന്തിയില്പാതെ നാടുതോറും സമൈഥുനര്, 

പരദോഷത്തില് നിപുണരാകുമേവരുമെപ്പെ.ഴം 

തന് ദോഷമറിയില്പായതറിഞ്ഞാല്യം വിമൂഡനാം3. 45 

എല്പാടമുണ്ടു രാജാക്കഠം തന്തന് ധര്മ്മത്തില് നില്പവ൪ര 
ദുഷ്ൂന്മാരേ നിഗ്ര ഹിക്കുമുണ്ട ധാര്മ്മികരെങ്ങുമേ. 4൭ 

ദേശമട്ടാലെവനുമേ കര്ണ്ണ, ചെയ്യില്ല പാതകം 
സ്വസ്വ ഭാവത്തി ലെമ്മട്ടമ്മട്ടല്പാ സുരര് പോലുമേ. 47 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തടുത്തു മന്നവന് കര്ണ്ണശല്ൃന്മാരെസ്സയോധനന് 
സഖിത്വത്താല് കര്ണ്ണനെ സ്വജനത്വത്താലെ ശല്യനെ 48 

ധാര്ത്തരാഷട്രനു തടുത്താനാക്കര്ണ്ണുനെപ്പിന്നെ മാരിഷ! 

കര്ണ്ണന് മിണ്ടാതെയായ” ശല്യ൯ തിരിഞ്ഞു വൈരിനേര്ക്കുട 

പിന്നെച്ഛിരിച്ചു രാധേയന് പോകപോകെന്നു ചൊല്ലിനാര്. [ന് 

2 “രഥാതിരഥസംഖ്യായാം” എന്നു മൂലം രഥികളേയയം അതി ഫഥന്മാരേ 
യം കണക്കാക്കു സ്പോഠം എന്നാണര്ത്ഥം. 2 മന്യം-കോപം. 3 വിമൂഡനാം ക 
ഒന്നുമ് ഷയൃകയ. പ്പുന്നു നടിക്കും 



46. പാണ്ഡവസൈന്യപ്രദര്ശനം 
യുദ്ധസന്നദ്ധരായി ഇരുപക്ഷത്തും സൈന്യങ്ങഠം അണിനിരക്കുന്നു 

ധര്മ്മപൃുത്രന്െറ നിര്ദ്ദേശമനസരിച്ചു് അര്ജ്ജുനന് ശത്രുസൈന്യത്തെ ആഭ 

മിക്കുന്ു. ശല്ൃയന് പാണ്ഡവപക്ഷത്തിലുള്ള വരരന്മാരെപ്പറി പറഞ്ഞു കര്ണ്ണ 

നു പരിചയപ്പെടുത്തി ക്കൊടുക്കുകയും അര്ജ്ജയനനന്െറ പരാക്രമത്തെ പ്രശം 

സിക്കുകയും ചെയ്യന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെശുത്രുബലം താങ്ങും മഹാവ്ൃയൃൂഹം ചമച്ച്ഹോ! 
ധൃഷ്ടദ്യമ്നന് കത്ത പാര്ത്ഥസൈന്യത്തെപ്പാരത്തു സൂതജന്. 1 

രഥഘോഷത്തെടും സിംഹനാദവും ചെയ്തു യാത്രയായ് 

വാദൃയഘോഷങ്ങളളക്കൊണ്ടു ഭൂകമ്പമുളവാംവിധം. ക 

വിറന്ക്കുമഠറായ' ക്രോധത്താല് യു ദ്ധശണ്ഡന് പരന്തപന് 

എതിരവൃഹം കെട്ടി നന്നായ” തേജസ്വി ഭരതര്ഷഭ! 

ഇന്ദ്രന് ദൈതൃപ്പടകണക്കുടച്ചു പാനസ്ധവപ്പട 

എയ് തൂ ധര്മ്മജനെത്താ നങ്ങിടം ചുററീടി നാനവന്.. 4 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

എങ്ങനേ സഞ്ജയാ, കര്ണ്ണനെതിര്വൃഹിച്ചു പാത്ഥരെ 

ധൃഷ്ടദ്യമ്നാദ്യരേ മുററും ഭീമന് രക്ഷിക്കുവോര്കളെ 6 

വാനവര്ക്കും ദുരജജയരാം ഡില്പന്മാരേവരേയയമേ? 

പക്ഷപ്രപക്ഷങ്ങളേവയെയ ബലത്തിന്നു സഞ്ജയ! 6 

വേര്തിരിഞ്ഞു യഥാന്യോയം നിന്നുകൊണ്ടതുമെങ്ങനേ? 

എന്നാഠംക്കാരോടെതിര്വൃൂഹം ചെയ്തതെങ്ങനെ പഠണ്ഡവര്? 7 
കഠോരമാം മഹറയുദ്ധമങ്ങുണ്ടായതുമെങ്ങനേ? 

എങ്ങുവാനര്ജജുനന്, കര്ണ്ണനേററല്ലോ ധര്മ്മപുത്രനായ്, 8 

യൃധിഷ്ഠിരനൊടാരേല്ലുമര്ജജുനന് കാത്തു നില്ല്യവേ? 
ഒററയ്ക്കു ഖാണ്ഡവേ പണ്ടു ജീവജാലത്തെ വെന്നവന് 

അവനോട്ടയിര് മോഹിക്കുമാരേല്ലും കര്ണ്ണനെന്നിയേ? 9 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കേട്ടാലും വൃയൂഹനി ര്മ്മാണ, മര്ജജൂനന് പോയിരുന്നതും, 
സ്വസ്വ മന്നവനെച്ചുററിസ്സറംഗ്രാമമുളവായതും. 10 
കൃപന് ശാരദ്വതന് ശക്തന്മാരാം മാഗധരും നൃപ! 

വലത്തെപ്പങ്കിലായ് നിന്നൂ സാത്വതന് കൃതവര്മ്മനും. 11. 

തല്പ്ര്പക്ഷം ശകുനിയും മഹാരഥനുലുകനും 
കത്തി മാന്നും സാദികളമൊത്തു കാത്തിതു നിന് ബലം. 12 

കൂസലില്ലാത്ത ഗാന്ധാരര് ദുര്ജ്ജയാദ്രിനകേതരും * 
പിശാചക്രൂരരിയ്യാന്െറകൂട്ടം പോലെ ചുഴന്നവര. 29 

₹ അദ്രിനി കേതര് ടം പര്വ്വതവാസികഠം 
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മുപ്പത്ത നാലായി രമേ പിന്മാറാതുള്ള തേരുകഠം 

സംശപ്പ കന്മാര് പാലിച്ചിതിടംപജം രണോദ്ധതര്. 14 

നി നക്കടളോടുമൊത്തുള്ളോര് കൃഷ്ണാരജ്ജൂനവധോദ്യതര് 
തല്പ്രപക്ഷങ്ങഠം കാംബേജേര് ശകന്മാര് യവനാഘവും 20 

സൂതപുത്രാജ്ഞ യാല്ക്കാലാഠം തേരശ്വങ്ങളൊടൊത്തവര് 
വിളിച്ചുനിന്നാരൂക്കേറും പാര്ത്ഥനെക്കൃഷ്ണനേയുമേ. 386 

സേനാമുഖത്തിന് നടടവില് കര്ണ്ണന് നിന്നിതു ദംശിതന് 

ചിത്രവര്മ്മാംഗദന് സ്രഗ്വി! പടത്തല ഭരിപ്പവന്. 11 

ചൊടിച്ചു മക്കഠം കാക്കുന്നോന് പടുശസ്പധരോത്തമന് 

കര്ഷിക്കുംവണ്ണുമേമ വിരന് സൈന്യ്യാഗ്രത്തില് വിളങ്ങിനാന്. 

എതിര്ത്തേററു മഹാബാഹു ചന്ദ്രാഗ്നി സദൃശ പ്രഭന് 

കൊമ്പനാനപ്പുറം കേറിപ്പിംഗാക്ഷന് പ്രിയദര്ശനന് 19 

ദുശ്ശാസനന് വൃഹമതിന് പിന്പേ നിന൬ൂ സസൈന്യനായ”. 
അവനെപ്പിന്തുടര്ന്നാനീ ദൃര്യോധനനൃപ൯ നൃപ! 20 

ചിത്രാശ്വസന്നാഹരായ സോദരൃരുടെ രക്ഷയില്, 

മദ്രകേകയമരൊന്നിച്ചു രക്ഷിക്കും വീര്ൃയവാനവ൯ 23 

വാനോര് കാക്കും ശക്രമട്ടില് ശോഭിച്ചിതു ധരാപതേ! 
ദ്രാണിയും കൌരവന്മാരില് മഹാരഥവരിഷ്യരും കു 

ശകമാളേച്ചുരൊടൊന്നിച്ചു നിത്യമത്തഗജങ്ങളും 
ആത്തേര്ക്കൂട്ടം പിന്തുടര്ന്ന പെയ്യും കാറുകഠം പോലവേ. 23 
ധ്വജം കൊടിക്കൂറകളും സ്വച്ചായധവു മൊത്തവ 
ആനക്കാരൊത്തു ശോഭിച്ചു സദ്രമാദ്രികഠം? പോലവേ. 24. 

ആക്കാലാളാനകളടെ പാദം കാപ്പോരസ ംഖ്യമേ 
പട്ടസം വാളമായ് നിന്നൂ ശുരര് പിന്തിരിയാത്തവര്. 25 
അലങ്കരിച്ചുള്ള സാദി സൃന്ദനേഭങ്ങളാല് പരം 

ആ വൃയൃഹരാജന് ശോഭിച്ചു ദേവാസുരബലോപമം. 26 

പണ്ഡിതന് നായകന് തീര്ത്ത ബാര്ഹസ്സുത്ൃയം4 യഥറഡവിധി 

തുള്ളത്മാറാ മഹാവൃഹം പരന്മാർക്കേകി വന്ഭയം. 27 

അതില് പക്ഷപ്രപക്ഷങ്ങഠം വിട്ടെത്തുന്നൂൂ രണോദ്ൃയതര് 

പതൃശ്വം തേരാനകളം മഴക്കാറുകഠം പോലവേ: 28 

സൈന്യാഗ്രേ കര്ണ്ണനെക്കണ്ടു രാജാവാകും യുധിഷ്ടിരന് 
ശത്രുഘനനാമേകവീരന് ധനജ്ഞയനൊടോതിനാന്൯; 29 

** കര്ണ്ണന് പോരില് ചരച്ചോരീ വൃയൂഹമര്ജ്ജൂന, കാണ്ക നീ 

പക്ഷപ്രപക്ഷങ്ങളൊത്തു മിന്നുനൂ വൈരിവ൯പട. 30 

വവ സ്രഗ്വി- മാല ചൂടിയവന് . കൂ കര്ഷിക്കും വണ്ണം... പീഡിപ്പിച്ചുകൊ 

ണ്ട് (ശത്രുക്കളെ എന്നര്ത്ഥം). 3 സദ്രുമാദ്രികഠംടവ്ൃക്ഷങ്ങളോട കൂടിയ പര് 

വൃതങ്ങറ. 4 ബാര്ഹസപത്യം --ബദൃഹസ് പതി കണ്ടുപിടിച്ചയ. 
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എതിര്ത്തേല്ലന്നൊരീശ്ശുത്ുപ്പെരുംപടയെ നോക്കി നീ 

നമുക്കു തോല പററാത്തവിധം നീതി നടത്തണം." 31. 

എന്നു രാജാവു ചൊന്നുപ്പോളര്ജ”ജൂനന് തൊഴു തോതിനാന്:: 

** ഭവാന് കല്ലിച്ചതിന്വണ്ണമെല്പാം, മററുവിധം വരാ. 32 

ഇതുടപ്പാനുള്ള വഴി ഞാ൯ ചെയുന്നുണ്ട ഭാരത! 

ഇതിന് നാശം തലവനെക്കൊല്കയാണതു ചെയുവന്. '" 933 

യുധിഷ്ടിരന് പറഞ്ഞു 

നീതന്നെ കര്ണ്ണനായ?ദുര്യോധനനായ”ഭീമസേനനും, 

സഹദേവന് സാബലനായ്, നകുലന് വൃഷസേനനായ, ൫84, 

ദൃശ്ശാസനന്നേര്ക്കു ശതാനീ കന, സാത്യകി ഭോജനായ”, 

ഏല്ല, പാണ്ഡ്യന് ദ്രരണിയയമായ്, ഞാനേല്ലാം കൃപനോടുമേ. 

ശിഖണ്ഡി ദ്രപദേയ മാര് ധാര്ത്തരാഷ”ടരൊടങ്ങനേ 

അതാതരി കളോടേററ കൊല്കതാനെന്്റെയാളകഠം. 36 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നു ധര്മ്മസുതന് ചൊന്നതമ്മട്ടെന്നേററു ഫല്ഗനന് 

തന് ഭടര്ക്കാജ്ഞ നല്കീട്ട സൈന്യാഗ്രം പുക്കു താനുമേ. 37 

അഗ്നി വൈശ്വാനരന് മുന്പേബ്രഹ് മേദ്ധന്! സഹ്ി2യായിതേ; 
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വഹിച്ച തേരതി ല്ക്കേറിപ്പേോംയിനാര് കേശവാര്ജ്ജൂനര്. 99 
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ഇതാ പൊടി പറന്നുണ്ട നില്പൂ വാനു മറ്ക്കുവേ 48 

ചക്രനേമികളേററുണ്ട വിറപ്പു കര്ണ്ണം, മന്നിടം. 

കൊട്ടം കാററുണ്ട ചുററുന്നൂ നിന് സൈന്ൃത്തിന്നു ചുററുമേ 4൪ 
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7) കര്ണ്ണവധപര്വ്വം 
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ഇളകനനൂ കൊടിമരം കലുങ്ങീടുന്നു നിന്നുടെ. 

കാണ്ക കൂററന്വാജികളെ മഹാവേഗമിയന്നഹോ! ൫9 

ഭാഗ്യം വാനില് ഗരുഡമട്ടോടുനമ്പോഴം വിറപുണ്ടി താ. 

ഈ നിമിത്തങ്ങളണ്ടായാല് ഭൂമിപാലകര് ഭൂമിയില് 50 

കര്ണ്ണം, ചത്തു മയങ്ങീടും നൂറുമായി രവും ശരി. 
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പിന്മാറാതുള്ള മന്നോര്തന് തല ചിന്നുന്നു ഭൂമിയില്. 62 

ഇതാ പരിഘതുല്യങ്ങഠം നല്ക്കുറിക്കൂട്ട തേച്ചവ 
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പാഠണ്ഡവസൈ നൃയപ്രദര്ശനം 7171 
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ശല്ൃയന് പറഞ്ഞു 
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ഗംഗായദമുനമട്ടൊത്തു കൂടിയാ രണ്ടു സേനയും. 86 

47. സങ്കുലയുദ്ധം 

യൃദ്ധത്തില് ഇരുകൂട്ടര്ക്കും സംഭവിച്ച നാശം. സേനാനാശത്തില് ധര്മ്മ 
പുത്രര്ക്കും ദുരേ്ോധനനുമുണ്ടായ വിഷാദം. 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

ഏവം വൃൃഹങ്ങളി ടയെച്ചെന്നതെങ്ങനെ സഞ്ജയ? 
പാരത്ഥന് സംശപ്പകരൊടും കര്ണ്ണന് പാണ്ഡവരോടുമേ. 1 

ഈ യുദ്ധം വി സ്മുരിച്ചോരൂ ഭവാ൯ കശലനല്പയോ? 
തൃഏിയാകുന്നീല പോരില്ക്കേട്ടിട്ടീ വീരവിക്രമം. കള് 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എതിര്വന്പടയമമട്ട നില്തും നിരസിച്ചുതാന് 
നന് പുത്ര൯്തന് ദുര്ന്നയത്താല് വൃൃഹം നിര്മ്മിച്ചിതര്ജ ജക 
കുതിരക്കഠരാനകളം കാലാഠം തേരും കലര്ന്നഹോ! [ന൯. 
ധൃഷ്ട്ദ്യമന൯ മു൯പെഴുമാ ധ്യൂഹം ശോഭിച്ചിതേററവും. 4 
പാരാവതസവഖരണ്ണാശ്വന് ചന്ദ്രാദിത്യസമപ്രഭന് 
മൂര്ത്തിമാന് കാലനെപ്പോലെ വില്ലന് ശോഭിച്ചു പാര്ഷതന് 5 

പാര്ഷതന്നു ചുഴന്നൊത്തു പോരാടാന് ദ്രാപഭീ സുതര്. 
ദിവ്ൃയഖര്മ്മായയധന്മാരായ” ശാര്ദ്മൂലസധവിക്രമര്. € 
കൂട്ടമൊത്തിന്ദുവി൯ ചുററും നക്ഷത്രഗണശോഭയില് 
വ്യൂഹം കെട്ടീട്ട യുദ്ധത്തില് കണ്ട സംശഘ്ഏകപ്പട. 7 
ക്രുദ്ധന് പാര്ത്ഥന് പാഞ്ഞണഞ്ഞു ഗാണ്ഡീവം വില്ലലല്പവന് 
ഉടന് സംശപ്ലകന്മാരും പാഞ്ഞു പാര്ത്ഥവധത്തിനായ. 8 
ജയത്തിനായ് ചത്തൊഴി വെന്നുറച്ചേററമൊരുങ്ങിയോര് 
ആളം കുതിരയും തേരുമാനയും കൂടിയങ്ങനെ 9 

ആക്കാലാഠംശ”“ശൂരവീരാഘം പാഞ്ഞദ്ദിപ്പിച്ചു പാര്ത്ഥനെ; 
അവരക്കര്ജജുനനോടുള്ള യുദ്ധം ബഹളമായിതേ 10 

നിവാതകവചന്മാരോടവന്നുണ്ടായവണ്ണമേ. 
പോരിലേത്തും തേര് കുതിര കൊടിയാളാനയങ്ങനെ 3.1 
വില്ലമ്പു വാഴം വെണ്ടഴു വന്ഗദ ചക്രങ്ങളാവിധം 

ആയുധം തകെക്കൊണ്ട കൈകഠം പലമട്ടായുധങ്ങളം 12 

അറുത്തു പാര്ത്ഥന് ശത്രുക്കഠം ക്കുള്ളസംഖ്യം ശിരസ്സ്മേ. 
പാതാളമൊത്തോരാഗശ്ശുരുസൈന്യച്ചുഴിയിലപ്പെൊഴേ 19 



സങ്കകലയുദ്ധം നട 

ആണ്ടി താത്തേരെന്നറിഞ്ഞറട്ടാര്ത്തു സംശഘൃകപ്പട. 

അവന് മുന് വൈരിനിര കൊന്നുടന് കൊന്നിതിടംവലം 14 

പിന്പും പശ്ുക്കളെപ്പാരം രുദ്രന് പോലെ ചൊടിച്ചവ൯. 
അപ്പ്പൊഴാച്ചേദിപാഞ്ചാലസ് ഞയന്മാര്ക്കു മാരിഷ! 15 

നിന് ഭട രാടുണ്ടായീ യുദ്ധം പരമദാരുണം. 

കൃപനും കൃതവര്മ്മാവും പരം ശകുനി സബലന് 16 
ഹൃഷ്സൈന്യര് ചൊടിച്ചേററു തേര്ക്കൂട്ടത്തൊടെതിര്പ്പവര്. 
കാശി കോസല കാരൂഷ മത്സ്യ കേകയരോടുമേ 117 
ശുൂരസേനരൊടും ശുൂരന്മാരോടേററു രണോദ്ധതര്. 
അവര്ക്കുന്തം പെട്ടം യുദ്ധം ദേഹപാപാസുനാശനം 18 

ക്ഷത്രവിഠംശശൂദ്രവീ രര്ക്കു ധര്മ്മം സ്വര്ഗ്ഗ്യം യശസ് കരം. 
൫ര്യോധനന് തമ്പിമാരോടൊന്നിച്ചു ഭരതര്ഷഭ! 19 
മദ്രത്തേരാളിമാരൊത്ത കുരുപ്രവരരക്ഷയില് 
പാണ്ഡു പാഞ്ചാല ചൈദ്യന്മാരോടും സാത്ൃകിയോടുമേ 20 

പൊരുതും കര്ണ്ണനെപ്പോരില് പാലില്ലൃ കുരുപുംഗവന്. 
കര്ണ്ണന് കൂരമ്പ തൂകീട്ട പെരുംപട മുടിച്ചുടന് 21 
രഥിശ്രേഷ്ഷരെ മദ്ദിച്ചു മഠാഴ കിച്ചു ധര്മ്മപുത്രനെ. 
ചട്ട ശസ്്രം മെയ്യുയിരും പോക്കീട്ടേറെ രിപുക്കളെ ക2 

ശുഭസ്വരഗ്ഗം കേററി നന്ദിപ്പില്ലൂു തന്െറ ജനങ്ങളെ , 
ഇമ്മട്ടാഠം തേര് കുതിരകഠം നശിക്കും പോരു മാരിഷ! 

കുരുക്ക ഠംക്കും പാണ്ഡവര്ക്കും മുത്തു ദേവാസുരോപമം. 23 

48. സങ്കുലയുദ്ധം 

കര്ണ്ണന് പാണ്ഡവസേനയില് വളരെപ്പേരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു . ഭീമസേ 

നന് കര്ണ്ണപുത്രനധയ ഭാനുസേനനെ വധിക്കുന്നു. സാതൃകിയയം നകലനം 
കര്ണ്ണ ന്െറ പുത്രന്മാരായ പ്ൃഷ സേനനോടും സുഷേണനോടും യുദ്ധം ചെ 
ന്നും കര്ണ്ണന് ധര്മ്മ പുത്രരുമായി ഏററുമുട്ടുന്നു. ശിഖണ്ഡി മുതലയവര 
ധര്മ്മ പുത്രരെ സഹായിക്കാന് പാഞ്ഞെത്തുന്നു. 

ധ്ൃതരാഷ്ട൯ പറഞ്ഞു 

പാര്ത്ഥസൈന്യം പുക്കു കര്ണ്ണന് ജനങ്ങളെ മുടിപ്പവന് 

രാജാവി നോടെതിര്ത്തേററ കഥ ചൊല്ലുക സഞ്ജയ! 1. 

തടുത്തതേതേതു പാര്ത്ഥവിരന്മാരാണു കര്ണ്ണനെ? 
ആരെയെല്ലാം വെന്നു കര്ണ്ണന് മാഴ കിച്ചു ധര്മ്മപുത്രനെ? ക് 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണന്, ധൃഷ്ടദ്യമ“നനാദി പാര്ത്ഥര നില്പതു കണ്ടുട൯ 
പാഞ്ചാലരോടു പാഞ്ഞേററു സത്വരം ശത്രുകര്ശനന്൯. ി 
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പാഞ്ഞെത്തുമാ മാന്യനേ:ടാപ്പാഞ്ചാലര് ജിതകാശികഠം 
എതിര്ത്തു ചെന കടലോടരയന്നങ്ങം.ം പോലവേ. ക 

ഉടന് ശംഖസഹസ്രത്തിന് കരഠം വിള്ളന്ന നിസ്വനം 
കേഠാക്കായി തിരുഭാഗത്തും ഘോരഭേരീനാിനാദവും. ൫ 

നാനാവാദ്ൃധ്വനിയുമാ ദവീപാശ്വരഥഘോഷവും 

വീരസി ംഹാരവവുമങ്ങണ്ടായിീ ഘോരമപ്പ്യൊഴേ. 6 

മാട്ടം കാടും വന്കടലും കൂടും പാര് കാറു കാഠററുമേ 
തേട്ടം വാനിനചന്ദ്രര്ക്ഷഗ്രഹം വിണ്ണു*മുലഞ്ഞു പോയ. 7 

ഇമ്മട്ടാ നിനദം കേട്ട നടുങ്ങീ ഭൂതസഞ്ചയം 
സത്വം കുറത്തുള്ളവകഠം മിക്കതും ചത്തിതപ്പെൊഴേ. 8 
ആക്കര്ണ്ണനങ്ങു കോപിച്ചു ശീ ഘാസ്റ്രത്തെയെടുത്തുടന് 

ദൈത്ൃയസൈനൃയം ശക്രമട്ട് ല് പഠണ്ഡുസൈന്ൃം മുടിച്ചുതേ. 9 

അബ്പെയ്കു പാണ്ഡു സൈനൃത്തിലംക്കര്ള്ലുന് ചെന്നു കേറിയും 
കെന പ്രഭദ്രകന്മ :രെയെഴുപത്തേഴു പേര്കളെ. 10 

രഥീന്ദ്രനിരുപത്തഞ്ചു ദൃഡ ക്ഷ്ണരഥേഷുവാല് 

ഇരുപത്തഞ്ചു പാഞ്ചാലവീരന്മാരെ വധിച്ചുനേ. 11 

പരം മെയ് പിളരും സ്വര്ണ്ണപുംഖനാരാചരാജിയാല് 
വീരന് ചേദികളെക്കൊന നൂറുമായിരവും ശരി. 7 

അമ്മട്ടമാനുഷം കര്മ്മം ച്െയ്യുന്നവനെയാഹവേ 
വളത്ത കൊണ്ടാര് നൃൂപയേം പാഞ്ചാലരഥരാജി കഠം. 1 
അഞ്ചു ദുസ്സഫബാണങ്ങടം തൊടുത്തിട്ടാശു ഭാരത! 
അഞ്ചു, പാഞ്ചാലരെക്കെ:ന൬ കര്ണ്ണന് വൈകര്ത്തനന് വൃഷന് 
ഭാനുദേവന് ചിത്രസേന൯ സേനാബാിന്ദു നരേശ്വര! 
ശൂരസേനന് തപനനീപ്പാഞ്ചാലരെ വധിച്ചുതേ. 35 

അന്വെയ്ക ശൂരപാഞ്ചാലന്മാരെക്കൊന്നു മുടിക്കവേ 
ഹാഹാകാരം മുത്തു വന പാഞ്ചാലന്മാരിലാഹവേ,. 36 
വളഞ്ഞു പത്തു പാഞ്ചാലത്തേരാളി കഠം നരേശ്വര! 
അവ്പെയ്കവരെയും കര്ണ്ണന് പിന്നെക്കൊന്നീടിനാനുടന്. 17 
കര്ണ്ണന്െറ ചക്രം കാക്കന്ന മക്കാം ദുര്ജ്ജയര് രാരിഷ! 
ഉയിര് പോക്കി റ്പെഠരുതിനാര് സുഷേണന് സത്യസേനനും. 18 
കര്ണ്ണന്െറ പിന്പുറം കാക്കും ജ്യവ്യ2പുത്രന് മഹാരഥന് 
വൃഷസേനന് പിന്പുറത്തു പരിപാലിച്ചു കര്ണ്ണനെ. 39 
ധൃഷ്ടദയമ“നന് സാത്യകിയും പാഞ്ചാലീപുത്രര് ഭീമനും 
പ്രഭദ്ക പ്രവീരന്മ:ര് ശിഖണ്ഡി ജനകേജയന് 20 
ചേദി കേകയ പാഞ്ചാലര് യമര് സന്നദ്ധ മത്സ്യരും 

ി ഇനചന്ദ്രര്ക്ഷഗ്രഹം വിള്ണൂ സുര്യന്, ചന്ദ്രന് , നക്ഷത്രങ്ങം, ഗ്ര 
അ്ങഠം എന്നിവജോടുകൂടിയ ആകാശം. 
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പൊരുതും കര്ണ്ണനെക്കൊല്വാന് കരുതി പ്പാത്തുകേറിനാര്.21 
അവരായവനില് ശസ്്രശരധാരകഠം കൊണ്ടുടന് 
വിമര്ദ്ദിക്കുമ്പൊഠം വര്ഷില്ലൂ മലയില്ക്കാര്കഠം പോലവേ. 

മററു നി൯കൂട്ടരും വീരര് തടുത്തു വീരരേ ൬ൃപ! 

സുഷേണന് കത്തിയന്പെയ്ക്ു ഭീമന് തന് വില്പറുത്തുടന് 23 
ഏഴ നാരാചമാബ "ഭീ മഹൃത്തി ലെയ്യലറീടിനാന്. 

ഉറപ്പെഴും വില്ല വേറിട്ടെടുത്താബ”ഭീമവിക്രമന് 4 

ഞാണു കെട്ടി സ്പഷേണന്െറ വില്പത്തൂ വൃകോദരൻ. 
തുള്ളമ്മാറവനെപ്പത്തെമ്പയ് രൂതാനും ചൊടിച്ചുടന് ൭൭ 
ഉടനെഴ“വതു കൂരമ്പാഞ്ഞെയ്മിതാക്കര്ണ്ണനേയുമേ. 
പത്തെയ്ക കേതുസൂതാശ്വചാപാഡ്യന് ഭാനുമസനനെ 26 
മുററും സുഹൃുജ്ജനം കാണ് കെക്കര്ണ്ണപുത്രനെ വീഴഴത്തിനാന്. 
കത്തിയമ്പവേററററവറ്െറ തിങ്കഠംനേര്മുഖമാം തല 27 

നല്ക്കാഴ,യായീ തണ്ടററ തണ്ടാരെന്നതു പോലവേ. 
കര്ണ്ണനന്ദനനെബ് ഭീമന് കൊന്നര്ദ്ദിപ്പിച്ചു നിന് ബലം 28 
കൃപഭോജന്മാരെ വില്ല മുറില്പാര്ത്തപ്പെടുത്തി നാന്. 
ദുശ്ശാസനനെ മുന്നെയ്ക്കാറെയ്യാന് ശകനിയേയുയമേ മറ 

ഉലൂകനേയ്യം പതത്രി* യേയും തേര് പോക്കി വിട്ടതേ. 
ഹാ സുഷേണ, മരിച്ചു നിയെന്നോതീട്ടേന്തിയ,മ്പതോ 30 
കര്ണ്ണന് മുറിച്ചു മുന്നമ്പാല് താഡിച്ചാനിവനേയുയമേ. 
നന്മൊട്ടെഴും തീക്ഷ് ണബാണമെടുത്തു വേറെയൊന്നവന് 31 

സുഷേണന്നേരക്കെയ്ക്ക ഭീമ,നതും കണ്ടിച്ചിതാ വ൮ൃഷ൯ന്. 

കര്ണ്ണന് പിന്നീടെഴുവതും മൂന്നും ക്രൂരശരങ്ങളാല് 32 

പുത്രരക്ഷന്റുയ്ണകൊണ്ടാ൯ ക്രൂരഭീമവധത്തിനും. 
ഭാരം താങ്ങു നല വില്ലൊന്നെടുത്തിട്ട സുഷേണനോ 33 

അഞ്ചമ്പിനാല് നകലനെക്ക്കൈയ്ക്കും മാറത്തുമാഴത്തീനാന്. 
നകുലന് താനി രുപതു ഭാരം താങ്ങും ദൃഡ്ധാശുഗം 34. 

എഷ്കകു കര്ണ്ണന് പേടിതേടുംപടി യൊന്നാര്ത്തിതുല്ക്കടം. 
സുഷേണനവനെപ്പത്തു ബാണംകൊണ്ടെയ്ക്ക മന്നവ! 3 

കത്തിയവ്പെയ്കതുടന് വില്പമറത്തിതു മഹാരഥന്. 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തി നകുലന് ക്രോധമാണ്ടവന് 36 

ഒന്പതമ്പെയ്ക്ക യുദ്ധത്തില് തടുത്തിതു സുഷേണനെ. 
ദി ക്കൊക്കയവ്പെയ്ത മൂടിശ്ശൂത്രുജിത്താമവന് നൃപ! 37 
ഹനില്ലു സൂതനേ മുന്നമ്പെയ്രതൂുതാനും സുഷേണനെ; 

ഇവന്െറ വില്ലും ഭല്പം മൂന്നെയ്ക മൂന്നായ നുറുക്കി നാന് , [1 

ൽ പതത്രി --കാരവപക്ഷീയനായ ഒരു യോദ്ധാവു'. 
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ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തിസ്സഷേണന് ക്രേ” ധമാര്ന്നവന് 
അര്വ്വതെയ തൂ നകുലനെസ്സറഹ വനെയേഴുമേ. 39 

ആ യുദ്ധം വളരെഗ് ഘോരമായീ ദേവാസുരോപമം 

തമ്മില്ക്കൊല് വാന് വേണ്ടി യുടനുടനവ്വെയ്കിടടംപടി. 1) 

മൂന്നമ്പാല് പൃൃഷസേനന്െറ സൂതനെക്കൊന്നു സാതൃകി 
ഭല്പത്താല് വില്പറത്തശ്വങ്ങളെയും കൊന്നിതേഴിനാല്. 41. 

ഒറെറയമ്പാല്ദ്ധ്വജം വീഴത്തി മൂന്നമ്പവെയഷ്ണിതു ഹൃത്തിലും 
ഇരുന്നു തേര്ത്തട്ടിലവന്൯. ക്ഷണം കൊണ്ടെഴനേററവന് 42 
യയയയധാനന് സുതകേതു രഥാശ്വങ്ങാം മുടിക്കിലും 
വാളം പരിചയും കൈക്കൊണ്ട്േററു ശൈനേയനിഗ്രഹേ. കട 

ചാടുന്ന വ്ൃഷസേനര്െറ വാളം പരിചയും ക്ഷണാല് 

അറുത്തു പന്നിച്ചെവപിയനമ്പ പത്തെയ്കു സാത്യകി. 34, 

രഥായയധം പോയവനെക്കണ്ടു ദുശ്ശാസന൯ ദൂരതം 

തന്െറ തേരില് കഠററീട്ടു മാററി മറെറാരു തേമടി(?) 45 

ഉടന് മറെറാരു തേരേറി വൃഷസേനന് മഹാരഥന് 
ദ്രാപദേയരെയെഴ” പത്തി മൂന്നഞ്ചു ശിനി വീരനെ 46 

ഭീമനെത്താന് ചതുഡ്ധ്ഷഷ്ടഃ സഹദദവനെയഞ്ചുമേ 
മുപ്പതമ്പഠം നകലവെശ്ശൂതാനികനെയേഴുമേ 47 

ശിഖണ്ഡി യെപ്പത്തു ധരമ്മരാജധെപ്പ് ന്നെ നൂറുമേ 

ജയം നോക്കും മററു വീരന്മാരേഴും ധരണിപതേ! 48 

എയ്കദ്ദിപ്പിച്ചു വില്ലാളി! കര്ണ്ണപത്രന് ധരാപതേ! 
പിന്നെക്കര്ണ്ണന്െറ പിന്ഭാഗം കാത്തു ദുര്ദ്ധര്ഷനാമവന. 99 

ദൃശ്ശാസനന്െറ നേര്ക്കൊന്പതിരുമ്പമ്പെയ്ക സാത്ൃകി 

തേര്സൂതാശ്വങ്ങളെപ്പോക്കി മൂന്നു നെററിയിലാഴാത്തിനാന്. 60 

അവന് നന്നായെൊരുക്കീടും മററു തേരിലമര്ന്നുടന് 

പൊരുതീ പാണ്ഡവന്മാരായ് കര്ണ്ണുന്െറ പട കാപ്പവന്. ൭1 

ധൃഷ്ടദയൂമ"നന് പതുതു ബാണമെയ് രൂ കര്ണ്ണുനെയപ്പ്ൊഴേ 
ദ്പദേയരുമെഴ“വത്തിമൂന്നങ്ങേഴമ്പ സാത്യകി. 62 
ഭീമസേനന് ചതുഷ ഷഷ്ടി യേഴമ്പു സഹദേവനും 
നകുലന് മുപ്പതമ്പെയ” തൂ ശതാനീകനുമങ്ങനെ. 9 

ശിഖണ്ഡിവീരന് പത്തനു നൂറമ്പാദ്ധര്മ്മരാജനും 

ഇവരും മററുമേ വീരര് ജയകാംക്ഷി കഠം മന്നവ! ൭൭ 

വില്ലാളി സുതസുതനെപ്പോോരിലാര്ത്തിപ്പെടുത്തിനാര്. 
പതിപ്പത്തമ്പായ൨ രെ വീരനാം സൂതനന്ദനന് 58 

തേരു ചുററും നടത്തി ക്കൊണ്ടെയ്കുഭകാണ്ടാനഭിന്ദമന്. 

വ൯ന്പുള്ള കര്ണ്ണനെറയസ്രരവീ രൃം കൈവേഗവും തദാ ൫6 

ഞങ്ങഠം കണ്ടു ഗൃപവര, പരമല്ഭതമായിതേ. 
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എടുപ്പോതും തൊടുപ്പോതും കാണ്മതില്പ ശരങ്ങളെ 517 
വിടടംപോതും ചൊടിയൊട്ട ചത്തു കാണായി വൈരികൌം. 

കൂരമ്പു തിങ്ങിയങ്ങന്തരീക്ഷം ദിക്കുകളുഴി യം ൭8 

ചെങ്കാര് നിറഞ്ഞ മട്ടായി തപ്രദേശത്തിലംബരം. 

തുള്ളംപടിക്കു രാധേയന് വില്ലെടുദത്തോന് പ്രതാപവാൻ 9 

മുമ്മൂന്നമ്പെയ്തിതിങ്ങോട്ടെജ്ക്കരോരോരുത്തരെയപ്പ്യൊഴേ. 

ഇവരെത്താന് പതിപ്പത്തും പിന്നെയെയ്യലറീടിനാന് 60 

സൂതാശ്വച്ചുത്രരഥമൊത്ത*വരോ വഴി നല്കി നാര. 
ശരവൃഷ്ടി കളാല് കര്ണ്ണനാ വി ല്പരെയുടച്ചുടന് 61 

തിക്കെന്ന്യേ രാജസൈന്യത്തില് കയറീ ശത്രുകരശനന്. 
പിീന്മാറാത്തച്ചേദിവീരത്തേര് മുന്നൂറു മുടിച്ചവന് 62 

രാധേയനുടനേ കൂരമ്പെയ്കി താദ്ധര്മ്മപുത്രനെ 

അപ്പോം പാണ്ഡവരും ഭൂപ, ശിഖണ്ഡി യൃയുധാനനും 63 

കര്ണ്ണുങ്കല്നിന്നു രക്ഷിപ്പാന് ചുഴ നരനാഥനെ. 

നിന് കൂട്ടരെല്പാമവ്വണ്ണം ദുര്വ്വാരന് കര്ണ്ണനേയയമേ 64 

ഒരുങ്ങിശശൂരര് വില്ലന്മാര് പരം രക്ഷിച്ചു ചുററുമേ. 

നഠനാവാദ്ൃദ്ധവനി കളമുണ്ടായ”൨൯൬ആ ധരാപതേ! 65 

ഉണ്ടായി താര്ക്കും ശുരന്മാര്ക്കുള്ള സി ംഹാരവങ്ങളം. 
പേടികൂടാതെ പിന്നീട ചെന്നേററു കുരുപാണ്ഡവര 66 

ധര്മ്മപുത്രാദ്ൃയര് പാര്ത്ഥന്മാര് സുതപുത്രാദ്യര് ഞങ്ങളും. 

49. യധിഷ'ഠിരപലായനം 

കര്ണ്ണനും ധര്മ്മപുത്രനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം. സൂതപുത്രന്െറ ശരപ്രഹാരം 

സഹിക്കുവ യ്മാതെ പാണ്ഡവജ്യപ്ഠാന് പിന്തിരിയുന്നു. പിന്നില്ക്കൂടിചെ 

ന്നു ചുമലില് കൈവെച്ചു പിടിച്ചു നിര്ത്തി, ക്ഷത്രിയോചിതളല്ലാത്ത പിന് 

തീരി ഞ്ഞോട്ടത്തെപ്പററി പറഞ്ഞു് കരണ്ണ്ൂന് ധര്മ്മപൃത്രനെ കളിയംക്കുന്നു. 

പാണ്ഡവ പക്ഷീയരോട തോററു് കാരവസേന പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കര്ഴ്സ്ണനപ്പട ഭേദിച്ചു പാഞ്ഞേററു ധര്മ്മപുത്ൂരനില് 

അസംഖ്ൃയമാന കുതിര തേര് കാലാഠംകളൊടൊത്തെവന്൯. 3 

ശത്രുക്കഠം ശുകിടും നാനായയധമൊട്ടേറെയും വൃഷന് 

കടത്തമ്പെയ്യറുത്തെയ്യാ൯ കൂസീടാതവരേയയമേ. ക 

അറുത്തിതങ്ങ തലകഠം കൈകളം സൂതനന്ദനന് 

അവര് മന്നില് ചത്തുവീ൭്൭ ചിന്നിപ്പാഞ്ഞോടി മററുപേര. 5 

& സൂതാശ്വച്ചത്രരഥമൊത്തു” .. തേരാളി, കുതിരകഠം, കുട, തേരു എന്നി 

വയൊന്നിച്ചു”. 



ട് കര്ണ്ണൂവധപര്വ്വം 

ദ്രാവിഡാഡസ്ര്രനിഷാദയാര് ശൈനേയന് ചൊല്ലി വിട്ടവര് 
കാലാഠംകഠം കര്ബ്ണുനെക്കൊല്ധാം൯ പടയില് പാഞ്ഞുകേറി 

കര്ണ്ണന്്െറയമ്പവേററു തലക്കെട്ടും കൈയും മുറിഞ്ഞവര് [നാർ . 

ചത്തു വീണൂ മന്നിലൊപ്പും പയി൯കാടു കണക്കിനെ. ി 

ഈവണ്ണം യോധര് നറെന്നല്പായിരം പതിനായിരം 
ചത്തു മെയ്യാല് മന്നില് വീഒ്ആ കീര്ത്ത്യാ വിശ്വം നീറച്ചവര്.6 

പോരില് ക്രുദ്ധാന്തകന്നൊക്കുമാ വൈകര്ത്തനകര്ണ്ണനെ 
രോഗത്തെ മന്ത്രഷധി കഠംപോലേററൂു പാണ്ഡുസ്യഞ്ജയര്. "7 

അവനായവരേ മദിച്ചടുത്തു ധര്മ്മപുത്രനായ് 
മന്്രഷധി ക്കൈകഠം കടന്നുഗ്രരോഗം കണക്കിനെ. 8 
രാജരക്ഷികഠം പാഞ്ചാല പാണ്ഡു കേകയരേററവന്൯ 
ബ്രഹ്മജ്ഞരേ മുത പോലെ കേറാനായീല കൂട്ടരെ. 9 

ഒട്ടടുത്തു തടഞ്ഞോരാക്കരണണുനോടു യധിഫ്യിരന് 
ശത്രുസംഹാരിയോഭായില്ലൊന്നാന് ക്രോധാരുണേക്ഷണന്: 10 
* “: പാഴില്ക്കാണും കര്ണ്ണ, കര്ണ്ണ, സൂതനന്ദന, കേയംക്ക ന് 

ഉക്കേറും ജിഷ” ണുവായ് പോരില് ന തിരക്കുന്നി തെപ്പൊഴും. 

നമ്മെബ്ബാധിക്കുന്നു നിത്യം ധാര്ത്തരാഷ്ട്രമതപ്പടി 
നി നക്കുള്ളാശ്ശുക്തി വീര്യം പാണ്ഡവന്മാരില് വൈരവും, 4143 
അതൊക്കെയി പ്പോഠം കാണു കൂ പെരുംപരരുഷമാര്ന്നുടന് 
യൃദ്ധശ്രദ്ധ നി നക്കി പ്പേഠം പോരില്ത്തിര്ക്കുന്നതുണ്ടു ഞാന്." " 
എന്നോതിബ്ഭ്ൂപതേം, പാണ്ഡുപുത്രന് ക൪ണ്ണനെയപ്പെഴേ 
പെൊനന്കടക്കെടട്ടഴമിരുമ്പസു പത്തെയ്യിതങ്ങുടന്. 34 
എതിര്ത്തവനെയ്യം വത്സദന്തം പത്തമ്പരിന്ദമന് 
മഹേഷ്വാസന് കര്ണ്ണനെയ തൂ ചിരിച്ചും ഭകാണ്ടു ഭാരത! 35 

അവന് കര്ഞണ്ണ൯ പുച്ഛുമായാട്ടേഷ്ണതേററിട്ടു മടരിഷ! 

ജ്വലിച്ചിതു മഹാബാഹു ഹവിസ്സറേറഗ്നി പോലവേ. 36 
പരം പൊന്നു പതിച്ചുള്ള പെരുംവില്ല വലിച്ചുട൯ 
കുന്നും പിളര്ന്നിടം ഘോരകൂരമ്പൊന്നു തൊടുത്തുതേ. 1.7 

ആവതോളം വലിച്ചിട്ട യമദണ്ഡോഗ്രമാം ശരം 
വിട്ടാനുടന് നരപതി സൂതപുത്രവധത്തിനായ. 38. 
വജ്രാശനിദ്ധവനിയൊടും ശക്തിമാന് വിട്ടൊരാശ്ശരം 

ഇടംപള്ളഷ്ണൂ തേരാളി* കര്ണ്ണനെത്താന് പിളര്ന്നുതേ. 39 

ആ പ്രഹാരംകൊണ്ട പീഡയയേററു മോഹിച്ചിതായവന്൯ 
തേര്ത്തട്ടില് വില്ലും കൈവിട്ടു മെയ” തളര്ന്നു മഹാളജന്. 20 
ഹാഹായെന്നായ മുററ്മുടന് ധാരത്തരാഷ്ട്രപ്പെരുംപട 

മുഖം ത്തിരി കര്ണ്ണനെക്കാണ്കകാരണം. ക 

നം തേരാളി മഹാരഥന്. 



യൃധിഷ്ഠിരപലായനം 

സിംഹനാദം കിലുകിലക്ഷേവേളാഘോഷവുമൂഴിപ।! 

രാജാവിന് വിക്രമം കണ്ടിട്ടുണ്ടായീ പ:ണ്ഡുസേനയില്. 

ഒട്ടുനേരം കൊണ്ട ബോധം പൂണ്ടു രാധേയനപ്പ്യൊഴേ 
രാജദ്ധവംസത്തിന്നു മനം വെച്ചിതാ ക്രൂരവിക്രമന്. 
പൊന്നത്നിഞ്ഞുള്ള വിജയം വില്പാഞ്ഞൊന്നു വലിച്ചവന് 
വന്പന് കൂരവ്പെയ്ക്ക തടുത്തീടിനാന് പാണ്ഡുപുത്രനെ. 

മഹാത്മാവിന്െറ ചക്രങ്ങഠം കാക്കും പാഞ്ചാല്യരെപ്പരം 
കാല്ലീ ക്ഷുരങ്ങളാല് ചന്ദ്രദേവനെദ്ൂണ്ഡധാരനെ. 
ആ വീരന്മാര് ധര്മ്മരാജനുടെ രണ്ടു പുറത്തുമേ 

പുനര്വ്വസുക്കഠം ചന്ദ്രനെ പോലെ നില്ലൂ രഥാന്തികേ. 

യൃധിഷ്യിരന് പിന്നെ മുപ്പുതമ്പകൊണ്ടെയ്ക്ു കര്ണ്ണനെ 

സുഷേണനെസ്സുത്യസേന നേയും മുമ്മൂന്നുമെയ്ക്കതേ. 
തൊണ്ണറു ശല്യനെയെഴുപത്തിമൂന്നെയ്കു കര്ണ്ണനെ 

ഇവരെക്കാക്കുരവരെ മുമ്മൂന്നമ്പെയ്തിതപ്പൊഴേ. 

ചിരിച്ചു തന്െറ വില്പിട്ടൊന്നുലച്ചധി രഥാത്മജന് 
ഭല്പത്താല് മന്നനെ മുറിച്ചര്വ്വരെയ്ക്കാര്ത്തിതപ്പൊഴേ. 
ഉടന് പാണ്ഡവവീരന്മാര് പാഞ്ഞണഞ്ഞിതമര്ഷികഠം 
യുധിഷ്യിരനെ രക്ഷിപ്പാന് കൂരവമ്പെയ്കിതു കര്ണ്ണനെ. 

ശൈനേയനാച്ചേകിതാനന് പാണ്ഡ്യരാജന് യയയുത്സുവും 
ധൃഷ്ടല്യുമ൦നന്താന് ശിഖണ്ഡി ദ്രപദേയര് പ്രഭദ്രകര് 
യമന്മാര് ഭീമനും പിന്നെശ്ശി ശുപാലന്െറ പുത്രനും 
കാരൂഷമത്സയശൂരന്മാര് കാശി കോസല കേകയര് 
ഈ വീരര് വെമ്പലോടെയ്കുകൊണ്ടാരാ വസുഷേണനെ. 

ജനമേജയപാഞ്ചാല്യനെയ് തൂ കര്ണ്ണനെയമ്പുകഠം 

വരാഹകര്ണ്ണനധരാചനാളീകോഗ്രശരങ്ങളം 
വത്സഃന്തവി പഠാങ്ങഠം ക്ഷുരപ്രം ചടകാമുഖം 

ഉഗ്രനാനായുയധം രൂകീട്ടാ നരേശ്വരസാദികടം 
൨.ഉഞ്ഞു കര്ണ്ണനേച്ചുററും പാഞ്ഞേററിതു വധിക്കുവാന്. 

ചറം പാണ്ഡവവീരന്മാര് വളഞ്ഞേററീടടമായവന് 

ബ്രഹ"മാസ്ര്രത്തെ പ്രയോഗിച്ചു ഭിക്കെങ്ങും മുടിയമ്പിനാല്. 
ശരജ്ജ്വാല വിടും വീര്യച്ചുടള്ളാക്കര്ണ്ണപാവകന് 

പാണ്ഡവക്കാടു ചട്ടം കെൊണ്ടടരില് ചുററി വീര്യവാന്. 

മഹാസ്ര്രത്തെത്തൊടുത്തിട്ടാ മഹേഷ്ധാസന് മഹാശയന് 

ചിരിച്ചു പുരുഷേന്ദ്രന്െറ വില്പവ്പെയ്ക നറുക്കിനാന്. 

മൊട്ടുഴിഞ്ഞമ്പു ഒതാണ്ണ്ൂറ നി മിീഷത്താല് തൊട്ടത്തവന് 

രാജാവിന് ചട്ട പൊട്ടിച്ലൂ കൂരമ്പാല് കര്ണ്ണനാഹവേ. 
രത്തചിത്രം പൊന്മയമാച്ചട്ട ശോഭിച്ചു വീഴവേ 
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ക്ാറേറ:-റര്ക്കുനെ വിട്ടോരു മിന്നരുക്കാറു കഅക്കിനെ. 40 

ആച്ചട്ട മന്നന്െറമെയ്യില്നിന്നു വിട്ടു വിളങ്ങിതേ 
രാത്രി കാര് വിട്ടംബരം പോലനേകം രത്ചിത്രിതം!. ൭. 

ചട്ട പോയാപ്പാര്ത്ഥനമ്പവേറേറററം ചോരയന്നിഞ്ഞവന് 
ക്രുദ്ധന് മുററുമുരുക്കാം വേല് ചാട്ടീ കര്ണ്ണന്റെ നേര്ക്കുടന്. കമ 

വാനില് ജ്വലിക്കുമതി നെയേഴവ്പെയ്കു നൂറുക്കിനാന് 
വില്ലാളിയടെയമന്വേററററതു ഭൂമിയില് വീണുപോയ് 43 

പിന്നെക്കൈ്ക്റും നെററിയില്ം ഹൃദയത്തും യുധിഷ്യിരന് 

കര്ണ്ണുനെത്തോമരം നാല്വാല് പ്രയോഗിച്ചലറീടിനാന്. 44 

ചോര ചാടി വൃഷന് ക്രുദ്ധന് പാമ്പിനെപ്പേഠലെ ചീററുവോന് 
ഭല്പത്താല് കൊടി കണ്ടിച്ചു മുന്നെയ് തൂ പാണ്ഡുപുത്രനെ. 35 

ആവനാഴിയറുത്താന് ദതേരെള്ള പോലെ നറുക്കിനാന് 

വാല് കറുത്തും കൊമ്പുനി റമൊത്തത്രേ പാര്ത്ഥവാജികഠം; 46 

അവയേന്തും തേരു വിട്ടു പിന്നാക്കം പാഞ്ഞു മന്നവന്. 
ഏവം പിന്സൂതര് ചത്തോരാപ്പാര്ത്ഥന്പിന്നോട്ടപോയിനാന് 

കര്ണ്ണന്റെ മുന്പില് നില്പഠനും വയ്യാതേ ബുദ്ധി കെട്ടവന്. 
പിന്പേ പാഞ്ഞേററു രാധേയന് ചുമലില് കൈയുവെച്ചുവന്48 

ചിരിച്ചുചൊല്ല” യൂപതേം നിന്ദില്ലാപ്പാണ്ഡുപുത്രനെ: 
* “കുലത്തില് പിറന്നുള്ളോന് ക്ഷത്രധര്മ്മത്തില് നില്പവന് 49 

വന് പോരില് പ്രാണനെക്കാത്തു ഭീമന് യുദ്ധം തൃജിക്കുമോ! 
സ്വാദ്ധദ്ലായയജ്ഞകരമ്മത്തില് ഭവാന് ബ്രഹ്മബലാഡ്യനാം 
വൃദ്ധം ചെയ്യായ്ക കാഠന്തേയ, വീരരോടേററിടായ“കെടോ 51 

ഇവരോടപ്രിയം ചൊല്ലൊല്ലഗ്രപ്പേോഠരില് പെടൊല്ല നീ.” ' 
എന്നോതിപ്പഠള്ത്ഥനെപ്പി ന്നെ വിട്ടയച്ചു മഹാബലന് 02 

ദൈതൃസന്യം വള്ളി പോലെ മുടിച്ചു പാണ്ഡവപ്പട. 
ഉടന് മണ്ടിപ്പേഠന്നു നൃപം നാണ്ടിക്കുംപടി മന്നവന് ൭൭ 

ക്ഷതി വിട്ട2ാരചന് പോന്നുകണ്ട പിന്തുണ കൂടിനാര്. 
ചേദ? പാണ്ഡവ പാഞ്ചാലര് തേരാളി യയയുധാനനും ൫4. 

പാഞ്ചാലീപുത്രരും ശുരര് യമന്മാര് പാണ്ഡുപുത്രരും. 
പിന്നെക്കരണ്ണുന് പാണ്ഡുസൈന്യം പിന്തിരിഞ്ഞതു കണ്ടുടന് 

വീരന് കുരുക്കളോഭൊത്തു ഹൃഷ്ടന് പാഞ്ഞേററു പിന്പുറം. 

ഭേരീ ശംഖമൃദംഗങ്ങഠം വില്പിവററിന്െറ നിസ്വനം ൭9 

ഉണ്ടായി ധാര്ത്തരാഷുട്ന്മാര്ക്കിടയില് സി ംഹനാദവും 

ശ്രുതകീരത്തിത്തേരിലാശു ചെന്നേറീട്ട യുധിഷ്യിരന്൯ 907 

1 അനേകം ദരചിക്രിതം:പല രത്നങ്ങളും പതിച്ചു” വിചിത്രമാക്കി 
ത്തീത്ത[ചചട്ടയടെ വ; ശേഷണം). 2 ഷതിവിട്ക് ടം അപകട മൊന്നും പററാതെ. 



യൃധിഷ്യി രപലായനം 981 

ഹേ, കാരവ്യ, മഹാരാജ, കണ്ടു കര്ണ്ണന്െറ വിക്രമം. 
പടയോടിപ്പതായ”ക്കണ്ട ധര്മ്മരാജന് യൃധിഷ്യിരന് ൭8 

ക്രുദ്ധന് തന് ഭടരോടോതീയിവരെക്കൊല്ക നില്ല്യൊലാ. 
രാജാനുജ്ഞയൊടും പാണ്ഡുസൈന്യത്തിലെ മഹാരഥര് 69 
ഭീമസേനാദ്യരെല്പാരും പാഞ്ഞേററൂു നിന്െറ പുരൂരായ”, 
ഭടര്ക്കു ബഹളാഘോഷമണ്ടായ്വന്നിതു ഭാരത! 69 
തേരാനയാഠംകുതിരകയം ശസ്രൂങ്ങളിവ ചിന്നിയും. 

ഏററാലും പ്രഹരിച്ചാലും പൊന്റ്റെഠഠംക വരികെന്നുമേ 61 

പറഞ്ഞു യോധര് വന് പോരില് കൊലചെമ്തിതു തങ്ങളില്; 
കാറിന്നിര പെടുംമട്ടായാകാശം ശരവൃഷ്ടിയാല്. 62 

നരവിരര് തിരക്കീട്ട തമ്മില് കൊന്നുമുടിക്കവേ, 

കൊടി പോയിദ്ധ്വജം കണ്ടിച്ചശ്വസുതായു ധങ്ങഠം പോയ് 63 

അംഗാംഗാവയവം പോയിച്ചത്തുവീ൭൭ നരേശ്വരര്. 

കുണ്ടില്നിന്നദ്രിശിഖരംപോലേത്തും കൌൊമ്പനാനകയം 64 

മേലളളമായ'ച്ചത്തു വീണ വങ്കുമേററദ്രി പോലവേ. 
അററും മുറിഞ്ഞും ചിതറും വര്മ്മാലങ്കാരമൊത്തഹോ! 65 

അംഗായ്ുയധങ്ങളം ചിന്നിഗ്ഗജാശ്വരഥഭഗ്നരായ് 
എതിര്വീരര് വധിച്ചിട്ടം പത്തിസംഘമസംഖ്യമേ 66 

വിരിഞ്ഞ രക്തദ്ദക്കോടും പത്മേന്ദുശ്രീമുഖത്തൊടും 

യൃദ്ധവീരത്തലകഠം വീണെങ്ങും പുരിചചു പോര്ക്കളം. 87 

മന്നിലെന്നവിധം വാനില് നിസ്വനം കേട്ടിതാളകരം 
അപസസ്ര്്രീ വിമാനഘഗീ തവാദ്യരവത്തൊടും. 68 

വീരര് നേരിട്ടു കൊന്നോരു വീരന്മാരെയ സംഖ്യമേ 
വി മാനമേററിക്കൊണ്ടങ്ങു പോകുന്നുണ്ടപ”സരോഗന്നം. 69 

പ്രതൃക്ഷമാ മഹാശ്ചര്യം കണ്ടു വാനു ലഭിക്കുവാന് 
പ്രഹര്ഷം പുണ്ടു ശുരന്മാര് വെക്കം കൊന്നു പരസ്പരം. 70 

തേരാഠംകഴഠം തേരാഠംകളോ$ പോരില്പ്പ്പൊരുതി ചിരൂമഠയ് 
കാലാം കാലാഠംകളോടാനയാനയോടശ്വമശ്വമായ'. 1 
ഏവം ഗജാശ്വമനുജഹരം വന് പോര് മുഴുത്തതില് 
സ്വന്മാര് തമ്മില് പരന്മാരും കൊന്നു ധൂളിപ്പടയ്ക്കിടെ. [7 

മുടി ചുററിപ്പോര നടന്നൂ കടിച്ചും മാന്തിയും പരം 

കൈ ചരുട്ടിയിടിച്ചിട്ടം ദേഹപാപാസുനാശനം. വദ 

ഏവം ഗജാശ്വമനുജഹരം വന് പോര് നടക്കവേ 
ആളാനയശ്വങ്ങഠംഭമയ്യില്നിന്നൊലിച്ചു നിണപ്പുഴ. ക് 

ചത്തു വീണാനയാളശ്വശവങ്ങളെ9ഴകുംപടി 
തേരശ്വമാനയും തിങ്ങി നരാശ്വേഭഗണങ്ങടെ ൭ 
മാംസച്ചോരച്ചേറെഴന്ന മഹാഘോര നിണപ്പൂഴ 
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ഭീരു ഭീമമൊലിപ്പിച്ചു നരാശേഭശവങ്ങളെ. 76 
അപാരമാമതിന് പാരം കേറുന്ന ജയകാംക്ഷികഠം 

ആഴമില്പാത്തിടം ചെന്ന താണും പൊങ്ങിയുമേ ചിലര്, 7? 

അവര് ചോരയണിഞ്ഞിട്ടു രക്തവര്മ്മാംബരായുധര് 

അതില് മുത്ങീ കുടിച്ചു താന് മരിച്ചൂ ഭരതര്ഷഭ! 78 

തേരാനയാളശ്വമായുയധങ്ങളാഭരണങ്ങളം 

വ്്രൂം ചട്ടകളം മുററും നശിപ്പിച്ചും നശിച്ചുമേ 79 

വിണ്ണു മന്നംബരം ദിക്കും ചോരയായ” കാണ്മു മിക്കതും. 
ചോരയ്ക്കുള്ളൊരു നാററത്താല് സ്പൂര്ശത്താല് സ്വാദിനാലുമേ 80 
തുടുത്തോരു നീറത്താലു മൊലീിപ്പോരൊച്ചയാലുമേ 

മഹാവിഷാദമായത്തീര്ന൬ മിക്ക സേന മാരിഷ! 81 

കെട്ടുടഞ്ഞു ള്ളൊരാസ്റ്സൈന്യം ഭീമസേനാദ്യരപ്പൊഴേ 
വീണ്ടും പാഞ്ഞേററ വീരന്മാര് ശൈനേയന് മുതലായവര്. 82 

അവര് പഠറഞ്ഞേററിട്ടം വേഗം താങ്ങുകില്ലെന്നു കാണ്കയാല് 

പിന്തിരിച്ചിതു രാജാവേ, നിന്മക്കളടെ വന്പട. 88 

രഥാശ്വേഭങ്ങളും ചിന്നി നരാശ്വങ്ങളഴന്നുമേ 

ചര്മ്മവര്മ്മങ്ങളം പോയി വില്ലുമമ്പം വെടിഞ്ഞുമേ 84 
ഇളക്കപ്പെട്ട നിന് സൈന്യം ചുററും പാഞ്ഞോടിയപ്പെൊടഴേ 

കാട്ടില് സിംഹം മഥിപച്പിട്ടള്ളാനക്കൂട്ടം കണക്കിനെ. 86 

50. കര്ണ്ണാപയാനം 

ധര്മ്മപൃത്രനെ രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ധ്ൃഷ്ടദൃമ“നാദികളെ ഏല്പ്പിച്ചു” 
ഭീമന് കര്ണ്ണുസംഹാരത്തിനു പുറപ്പെടുന്ന. ഉഗ്രമയേ സമരത്തിന്െറ അവസാ 

നത്തീല് ഭീമനെറ പ്രഹരമേററു് കര്ണ്ണന് മോഹാലസ്യപ്പെട്ട വീഴുന്നു. 

ശല്യന് കര്ണ്ണനെ പോര്ക്കളത്തില് നിന്നു മാററുന്നു, 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പാണ്ഡവന്മാര് നിന് ബലത്തില് പാഞ്ഞെത്തുന്നതു കണ്ടുടന് 

ദുര്യോധനന് തടുത്താനങ്ങെല്പാടവുമിളാപതേ! 1 

യോധന്മാരും തന് ബലവും മുററുമേ ഭരതര്ഷഭ! 

നിന്െറ പുത്രന് വിളിച്ചിട്ടം തിരിഞ്ഞേററില്ല മന്നവ! മി 

പക്ഷം പ്രപക്ഷം ശകുനി സാബലന് താനുമപ്പൊഴേ 
ശ്ര്ര്രമേന്തിക്കാരവരും ഭീമനോടേററിതാഹവേ. 8 
രാജാന്വിതം ധാര്ത്തരാഷട്രര് പാത്തു കണ്ടിട്ടു കര്ണ്ണനും 

ശല്യരോടോതി “ “രഭീമന്െറ തേരിന് നേരിട്ടു ചെല്ലക. '' 4 

എന്നു കര്ണ്ണന് ചൊല്ലിയോരു ശല്യന് മദ്രേശനപ്പൊഴേ 

വിട്ടൂ ഭീമനെഴുരന്നടം ഹംസവര്ണ്ണഹയങ്ങളെ. കി 
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പോരില് ശോഭിച്ചിടും ശല്യന് വിട്ടൊരശ്വങ്ങം മന്നവ! 
ഭീമനെറ തേരോടേററിട്ട നങ്ങിനിന്നിതു കേവജമ്ഖം. 6 

കര്ണ്ണന് വരുന്നതായ്ക്കണ്ട ഭീമന് ക്രോധമ്യന്ന൨ന് 
കര്ണ്ണനെത്തീര്ക്കുവാ൯തന്നെയുറച്ച ഭരതര്ഷഭ! ന് 

വീരസാതൃകിയോടടം താന് ചെനന്നാന് പഠര്ഷതനോടുമേ: 

“ “നിങ്ങഠം കാപ്പിന് ധര്മ്മനിഷ്ടന് യുധിഷ്ിരനരേന്ദ്രനെ 8 

ഞാന് കാണ്കെയത്ര്യാപത്തിങക്കല്നിന്നൊഴി ഞ്ഞവനെപ്പരം. 

എന് മുന്പാകെച്ചട്ട കോപ്പും പോക്കി വിടടിതു മന്നനെ 9 

ദര്യോധനരസത്തിന്നു രാധേയന് ദുഷ്യമാനസന്. 

ആദുഖത്തിന് കലാശത്തിലെത്തുേനിന്നു പറര്ഷത! 30 

കെറല്വേന് പോരില് കര്ണ്ണനെ ഞാ,നവനിങ്ങെന്നെയെന്നു 

കടട ഘോരരണം കൊണ്ട സത്ൃമാണി പ്പറഞ്ഞതും [മാം 

നി ങ്ങയംക്കേല്പിചുതന്നേ൯ ഞാനി പ്പഠഴ്” നരനാഥനെ 

അല്പല്കൂടാതായവനെക്കാപ്പഠന് യത്നിപ്പിനേവരും."" 12 

എന്നുരച്ചു മഹാബാഹു ചെന്നൂ കര്ണ്ണന്െറ നേര്ക്കുടന് 

പെരുത്ത സി ംഹനാദത്താല്ളി ക്കൊട്ടക്കു മുഴക്കുവോന്. 33 
ഡൃദ്ധം കൊണ്ടാടിടും ഭീമന് വെക്കദേല്പതു കണ്ടുടന് 

സുതപുത്രനൊടായ” ചൊന്നാന് മദ്രന്മാര്ക്കീശ്വരന് വിഭ. 24 

ശ്മല്യന് പറഞ്ഞു 

നോക്കൂ കര്ണ്ണ, മഹാബാഹു കുപിതന് പാണ്ഡുപുത്രനെ 

ഭീര്ഘകാലം നേടിവെച്ചാ ക്രോധം നിങ്കല് വിടും ദൃഡം. 15 

ഇവന്റെറ രൂ പമിമ്മട്ട ഞാന് കണ്ടിട്ടില്ലൊരിക്കലും 
കര്ണ്ണ, സാഭദ്രനാശത്തില്ഘടോല്ക്കചവധത്തിലും. 26 
ക്രുദ്ധന് ത്രൈലോക്യമൊട്ടുക്കു തടുപ്പാന് ശക്തനാണിവന് 
യൃഗാന്താഗ്നിസമം രൂപമി പ്പൊഴേന്തുന്നിതാവിധം. 7 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നു മദ്രേശ്വരന് കര്ണ്ണനോട ചൊല്ലുമ്പൊഴം മന്നവ! 
കര്ണ്ണ൭ന്െറനേരെ ചെന്നേററു ക്രോധദീപ്യന് വൃകോദരൻ. 28 

യൃദ്ധാഭി നന്ദിയാം ഭീ മനമ്മട്ടേല്പതു കണ്ടുടന് 
ചിരിച്ചും കൊണ്ടു രാധേയന് ശല്ൃയനോടോതിയിങ്ങനെ: 19 

" മദ്രേശ്വര, ഭവാന് ഭീമസേനനെപ്പററിയിപ്പ്െൊഴേ 
വിഭോ, ചൊല്ലിയൊരര് വാക്കു സതൃമാണില്പല സംശയം. 
ഇവന് വീരന് ശ്മരനേററം കട്ടംക്രോധന് വൃകോദരന് 20 

തന് മെയ നോക്കാത്തവന് പ്രാണബലമൊട്ടേറെയുള്ളവന്. 
അജ്ഞാതവാസം മത്സ്യന്െറ പുരിയില് പാര്ത്തിരുന്നനാരം കര് 

ദ്രാപദിക്ക ഹിതത്തിന്നായ് വെറും കൈയൂക്കുകൊണ്ടതാന് 
കൂട്ടത്തോടേ കീചകനെക്കൊന്നൂ വേഷം മറച്ചവന്. ക 
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അവനിപ്പോേഠഠം പോര്ക്കളത്തില് സന്നദ്ധന് ക്രോധമാര്ന്നവപന് 
കൈയില് ദണ്ഡേത്തിട്ടം മുതൃയലോടും പോരിലെതിര്ക്കുമേ, 23 
ഏറെ നാളായ കാത്തി രിപ്പതാണ്നെനിക്കീ മനോരഥം 
പോരിലര്ജ്ജുനനെക്കൊല്വനെന്നെയോകൊല്ലമര്ജ'ജുനന്. 
അതെനിക്കിപ്പെൊഴൊത്തേക്കാം ഭീമനോടുള്ളെതിര്ക്കലില് 
ഭീകനെക്കൊല്കി ലല്ലെങ്കില്ത്തേര് നശിപ്പില്ചയയ്ക്ുകില്. 25 
എര്ദന്നാട നേരിടും പാര്ത്ഥനതെനിക്കിഷ്ടമായ വരും 
ഇപ്പോളചിതമെന്തെന്ന: ലതുടന് കേട്ടറയ്ക്കു നീ.” " 26 

ഓജസ്റ്റേറും കര്ണ്ണനുടെ മൊഴിയിങ്ങനെ കേട്ടുടന് 
ആ നിലഷ്ക്കാസ്സുതപുത്രന്തന്നോടാശ്ശല്യനോതിനാന് 27 
'“മഹാബറഠഹോ, ചെന്നെതിര്ക്ക ശക്തനാം ഭീമനോടുടടന് 

ഭീമനേ നിരസിച്ചിട്ട നേരിടാം പാര്ത്ഥനോടുടന്. 28 

ഏറെനാളായ് നിന് കരളിലാഗ്രഹിക്കുന്ന കാംക്ഷിതം 
ഇന്നു സിദ്ധിച്ചിടടം കര്ണ്ണ, ഞാനോതുന്നതു സത്യമാം.” " 29 

എന്നു കേട്ടപ്പൊഴേ കര്ണ്ണന് ശല്യനോടോതി വീണ്ടുമേ: 
'" പോരിലര്ജജുനനെക്കൊല്വനെന്നെയോ കൊലല്ലമര്ജ'ജു 
പോരില് നീയയള്ളറപ്പിചു ചെല്ക ഭീമനെഴുന്നിടം.!? [നന് 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഉടന് തേരോടിച്ചു ചെന്ന ശല്യനങ്ങ ധരാപതേ! 

വില്പാളിയാം ഭീമസേനന് പടയോടില്ലിടുന്നിടം. 31 
പരം തൂര്ൃനിനാദങ്ങഠം ഭേരീഗംഭീരഘോഷവും 
ഉയര്ന്നു൨൬ നൃപതേ, കര്ണ്ണഭീമസമാഗമേ. 32 

ഭീമസേനന് ചെഠടിച്ചേററു ദുര്വ്വാരം നിന് പെരുംപട 
കൂര്ത്തുമൂരത്തുള്ള നാരാചമെയ്യോടിച്ചു മഹാബലന്. 33 
ആസ്സുന്നിപാതം* ബഹള ഘോരാകാരം ധരാപതേ! 
കര്ണ്ണപാണ്ഡുസുതര്ക്കേററം രാദ്രമായ ത്തീര്ന്നു മന്നവ! 84 

ക്ഷണത്തില് നൃപതേ, പാണ്ഡുപുത്രന് പാഞ്ഞേററു കര്ണ്ണനെ 

അവന് പാഞ്ഞേല്പതായ'”ക്കണ്ടു കര്ണ്ണന് വൈകര്ത്തന൯ 
സ്തനാന്തരത്തില് നാരാചം ചെൊടിച്ചെയ്തീടിനാനുട൯ [വൃൃഷന് 
അമേയാത്മാവുടന്തടഒന്ന ചൊരിഞ്ഞു ശരവൃഷ്ടിയെ. 36 
അവന് കര്ണ്ണന്െറഒയയത്തേററിട്ടമ്പകൊണ്ടങ്ങു മുടിനാ൯ 

മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ള കൂരമ്പാണൊന്പതെയ്യിതു കര്ണ്ണനെ. 37 

അവമ്പെയ്തയവന്െറ വില്ലിന്െറ നട കണ്ടിച്ചു കര്ണ്ണനും 

സ്തനാന്തരത്തിലാഞ്ഞെയ തൂ വില്ലററവതനയങക്ങടന്. 38 
സുതീക്ഷ “ണമായ ചട്ട പൊടി ല്പീടം നാരാചമൊന്നിനാല് 
അവന് മറെറാരു വില്ലേന്തിസ്സൂതപുത്രനെ മാരുതി . 39 

ൽ സന്നി പാതം ം- ഏററുമുട്ടല്, 

49 



ഭീമപരാക്രമം 85 

മര്മ്മം നോക്കീട്ട മര്മ്മജ്ഞന് കൂരമ്പെയ്കിതു മന്നവ! 
ഉപ്പത്തിലലറീ ഭൂമികലുങ്ങം വണ്ണമായവന്. 40 
ഇരുപത്തഞ്ചു നാരാചമവന്മേല് കര്ണ്ണനാഴത്തിനാന് 
കാട്ടില് മത്തദ്വിപേന്ദ്രകകല്ക്കൊള്ളിവെയ്കും കണക്കിനെ. 31 
അമ്പേററു മെയ് മുറിഞ്ഞോരു പ൦ണസവന് ക്രോധമൂര്ച്ചിതന് 
സംരംഭഠമര്ഷാരുണ-ക്ഷന് സൂര പുത്രവധത്തിനായ 
വില്പിലുക്കു പെരുത്തെ:ന്നു ഭാരസാധനമുത്തമം 
തൊടുത്തു പര്വ്വതംപേഥലും പിളര്ക്കുന്നോരു സായകം. 3 

ചെവിയോളം വില്ലു നന്നായ് വലിച്ചിട്ട വൃകോദരൻ 
അതെന്തു മഹേഷ്വാസന് ക്രുദ.ന് കര്ണ്ണുവധത്തിനായ'*. 44 
ഇടിവെട്ടം പേഘിരമ്പിബ്ബലവാനെയ്യൊര:ശ്ശുരം 

വജൂവേഗം പര്വ്വതംപോഥ.ടരില്ക്കീറ) കരണ്ണനെ 46 
ഭീമനെറയെയ് ത്തു കൊണ്ടോര:സ്സ്ുത പുത്രന് കുരുദ്വഹ। 
ബേ:ധംകെട്ടിട്ട സേനേശന് തേര്ത്തടത്തി ലിരുന്നുപോയ.46 
ശല്യന്൯ ബേധം കെട്ടസുര പുത്രനെപ്പഠര്ത്തു കണ്ടുടന് 

തേരാല് പിന്മാററിയടരില് പോര് ല് മിന്നുന്ന കര്ണ്ണനെ. 47 
ആക്കര് ണ്ണന് തോററളവുട൯ ധാര്ത്തരാഷ്ട്രപ്പെരുംപട 

പണ്ടിന്ദ്രന് ദൈത്യരെപ്പോലെ പായില്പിതു വൃകോദരൻ. 38 

51. ഭീമപരാക്രമം 
ഭീമന് ദുര്യോധനന്െറ ആറു സഹേറദരന്മാരേയും രഥികളിലും ഗജയേഠ 

ധികളിലുംപെട്ട വേറെ പലരേയും വധിക്കുന്നു. കര്ണ്ണനും ഭീമനും തമ്മി 

ലുള്ള ഭയങ്കരമായ പോരാട്ടം. ഇരുപക്ഷത്തും ഗണ്യമായ നാശവും. 

ധൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

ഭീമന് ദുസ്സാദ്ധ്യമായോരീക്കര്മ്മം ചെയ്തിതു സഞ്ജയ! 

മഹാളജന് കര്ണ്ണനെത്തേര്ത്തട്ടില് വീഴിച്ചതില്പയോ? 1. 
" " പാണ്ഡുസ്യഞ്ജയരെക്കര്ണ്ണന് പോരി ലൊററഷ്ക്കു കൊല്ലമേ" " 
എന്നു ദുര്യോധനന് സുത, വീണ്ടുമെന്നോട ചൊല്ലിനാന്. ി 

ഭിമന് രാധേയനെപ്പോരില് മടക്കിയതു കണ്ടുടനു 

അതിന്നു മേലെത്ത ചെയ്ലിതെന്െറ പുത്രന് സുയോധനന്? 3 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പോരില് തിരിഞ്ഞു കണ്ടിട്ടം രാധേയന് സുതപുത്രനെ 
നിന്െറ പുത്രന് മഹാരാജ, സോദര്യരൊട ചൊല്ലിനാന്: 4 
* “വേഗം ചെല്വിനു, നന്മ വരും, കാക്കുവിന് സുതപുത്രനെ 

ഭീമസേനഭയാഗാധവൃസനാബ “ധി *“യിലാഴവേ.”” 

ൽ ഭീമസേനഭയാഗാധവ്യസനാബധി . ഭീമസേനനെപ്പററിയുള്ള ഭയം 
കൊണ്ടുണ്ടായ അഗാധമായ ദു:ഖസമുദ്രം, 
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രറജാ൨യല്ലിട്ടവരോ ഭീമനെക്കെ:ല ചെയ്യുവാന് 
ചൊടിച്ചേററു തീയൊടിയ്യാന്പാററക്കൂട്ടം കണക്കിനെ. 6 

ശ്രുതര്വ്വാ ദുര്ദ്ധരന് ക്രാഥന് വിവിത്സു വികടന് സമന് 
നിഷംഗി പാശി കവചിയേവം നന്ദോപനന്ദകര്. 7 

സുബാഹുവാ ദഷ'പ്രധര്ഷന് വാതവേഗന് സുവര്ച്ചനും 

ധനുഗ്രാഹന് ദുര്മ്മദനാജ്ജലസന്ധന് ശലന് സഹന് 8 

ഇവര് തേര്നിരയോടൊത്തു വീര്യവാന്മാര് മഹാബലര് 
ഭീമസേനന്റെറ നേരിട്ട വളഞ്ഞാരങ്ങ ചുററുമേ; 9 

അവര് ചുററും പലതരം ശരജാലം ചൊരിഞ്ഞുതേ. 

അവരാര്ത്തിപ്പെടുത്തുന്നാബ് ഭീമസേനന് മഹാബലന് 20 

ടെന് പാഞ്ഞെത്തുമാ നിന്െറ പുത്രന്മാരുടെ മാരിഷ! 
അഞ്ഞുററമ്പതു തേരാളി പീരരെക്കൊന്നൊടുക്കിനാന്. 13 

ചൊടിച്ചറത്തു ഭല്ലത്താല് വിവിത്സുവുടെ പവന്തല 

ഭീമസേനന്, മഹാരജ, വീണിതായതു ഭൂമിയില് 32 

മുടിച്ചാര്ത്തും കുണ്ഡലവുമൊത്തു പുര്ണ്ണ്ണേന്മുസന്നിഭം. 
ആശശൂനെക്കൊന്നു കണ്ട ചുററും ഭ്രാതാക്കളം പ്രഭോ! 13 

ഭീമവിക്രമനാം ഭീമസേനനോടേററിതാഹവേ. 
രണ്ടു ഭല്പം കൊണ്ടു പിന്നെ നിന്മക്കളി രുപേരുടെ 14 
പ്രാണന് പോക്കീടിനാന് പോരില് ഭീമന് ഭീമപരാക്രമന്. 
കാറേററെറാടിഞ്ഞ പ്ൃക്ഷങ്ങഠം പോലെ വീണീടിനാരവര് 12 
സഹന് വികടനും ദേവകുമാരോപമര് മന്നവ! 
സത്വരം കാലനൂ൪ കേററീ ഭി മനാ ക്രാഥനേയുയമേ 16 
തീക്ഷ ണനാരാചമതിനാല് ചത്തവന് വീണഭൂമിയില്. 
ഹാഹാകാരം തീവ്രമായിട്ടപ്പോരം മുത്തു ജനേശ്വര! 177 

വില്ലാളി വീരരാം നിന്െറ മക്കളെക്കൊന്നിടമ്പൊഴേ 
അവര്ക്കെഴും പടയുടഞ്ഞപ്പ്പോഠം വീണ്ടം ൮ൃകോദരന് 18 

നന്ദോപനന്ദരെപ്പോരില്ക്കാല നൂര്ക്കു കയററി നാന്. 

പേടിച്ചുഴന്നു നിന്ക്കളടനായവരോടിനാര 39 

പോരില് കാലാന്തകയമാകാരനായ് കണ്ട ഭീമനെ. 
നിന്മക്കളെക്കൊന്നുകണ്ട മാലോടും സൂതനന്ദനന് 20 

പാണ്ഡവാന്തം വിട്ട വീണ്ടം ഹംസവര്ണ്ണഹയങ്ങളെ 
മദ്രരാജന് മഹാരാജ, വിട്ടോടിച്ചോരു വാജികഠം 21 

ഈക്കില് ഭീമന്െറ തേരോട ചെന്നന്ഞ്ഞങ്ങു നിന്നുപോയ്. 

ആസ്സുന്നിപാതം ബഹളഘോരാകരരം ധരാപതേ! മമ 

കര്ണ്ണപാണ്ഡുസുതര്ക്കേററം രാദ്ര മായ “ത്തീര്ന്നു മന്നവ! 

ആ മഹാരഥരെത്തമ്മി ലേററു കണ്ടിട്ട മന്നവ! 23 

ഇപ്പോളി പ്പോരേതുവിധമാഠമോയെന്നോര്ത്തുപോയി ഞാന്, 
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പരം രണശ്ശാഘി ഭീമന് മൂടിയമ്പെയ്തു കര്ണ്ണനെ 44 

നിന്മക്കഠം കണ്ടനില്ലെത്താന് മഹാരാജ, മഹാഹവേ 
ചൊടിച്ചു ഭീ മനെക്കര്ണ്ണനിരുമ്പമ്പൊന്പതങ്ങടന് 25 

മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ള ഭല്പങ്ങളെയ്കി തസ്രൂുജ്ഞനാമവന്. 
എയ് ത്തേറേറാരാ മഹാബൂാഹു ഭീമന് ഭീമപരാക്രമന് 2൭6 

ചെവിയോളം വലിച്ചേഴമ്വെയതുകൊണ്ടിതു കര്ണ്ണനെ. 
പരം കര്ണ്ണന് മഹാരാജ, പാമ്പിനെപ്പോലെ ചീററിയയം 27 

പെരുത്ത ശരവര്ഷത്താല് മൂടിനാന് പാണ്ഡുപുത്രനെ. 
ആ മഹഠരഥനെബ്ബറണം തൂകി മുടീട്ട ഭീമനും 28 

കാരവന്മഠര് കണ്ടുനില്ലെയലറീ സുമഹാബലന്. 
കര്ണ്ണന് പാരം ചൊടിച്ചിട്ട വില് മറുക്കിപ്പി്ടിച്ചുടന് 29 

ചാണന്ക്റിട്ടാക്കങ്കപത്രം പത്തെയ് രൂ ഭീമസേനനെ 

തീക്ഷ“ണഭല്ലംകൊണ്ടവന്െറ വില്ലമെയ്ക്കു നുറുക്കിനാന്. 390 

പരം ഭീരന് മഹാഠബറഫഹു പൊന്നിന്പട്ടം പതിച്ചതായ" 
യമദണ്ഡാഭമാം ഘേ റരരപരിഘത്തെയെട്ടത്തുടന് 31 

എറിഞ്ഞാനലറും ശക്തന് കര്ണ്ണനെക്കൊലചെയുവാന്. 

വജ്രാശനിച്ചിററമോടുടമെത്തുമാപ്പരിഘത്തിനെ 32 
വന്പൊക്കുമവമ്പെയ്ക കര്ണ്ണന് പലപാട$ നുറുക്കിനാന്. 
ഭീമനപ്പോളറപ്പേറുന്നോരു വില്പമെടത്തുടന് 33 

അമ്പേയഷ്ക കര്ണ്ണനേ മൂടിക്കെണ്ടഠാന് പരബലാദനന്. 
കര്ണ്ണപാണ്ഡുസുതന്മാര്ക്കു ഘോരമായ്ത്തീര്ന്നിതാഹവം 33. 
തമ്മില്ക്കൊല്വാന് വീണ്ടുമേല്ലം ഹര്ീന്ദ്രര്ക്കെന്നവണ്ണമേ. 
പിന്നെക്കര്ണ്ണന് മഹാരാജ, മൂന്നമ്പാല് ഭീമസേനനെ 939 

ചെവിയോളം വില്ല വലിച്ചുലച്ചെയ്യീടിനാനവന്. 
കര്ണ്ണന്െറയെയത്തു കൊണ്ടോരാ വില്ലാളി ബലവത്തരന് 36 
കര്ണ്ണദേഹം പിളര്ന്നീടം ഘോരസായകമേന്തിനാന്, 
കര്ണ്ണന്്റെറ ചട്ടയും മെയ്യും പിളര്ന്നുടനെയാശ്ശരം ഒറു 

നിലത്തു കേറീ നൃപതേ, പുററില്പ്പാമ്പ കണക്കിനെ. 

ആഞ്ഞേറേറാരാ പ്രഹാരത്താല് വിഹ്വലപ്പെട്ടുഴന്നവന് 38 

ഭൂകമ്പത്തില് കുന്നുപോലെ കര്ണ്ണന് തേരി ലുലഞ്ഞു പോയ. 

പിന്നെക്കര്ണ്ണന് മഹാരാജ, രോഷാമര്ഷമിയന്നവന് 39 

ആബഭ മസേനനിലെഴത്താണിയമ്പന്്പതാഴ'ത്തിനാന്. 

പെരുത്തമ്പെയ്ക്ു കെൌടിയമൊരമ്പെയ്ത കളഞ്ഞുതേ 40 

ഇവന്െറ സുതനെയുയളിയവ്പെയ്യന്തകനേകി നാന്. 

പാണ്ഡവന്തന് വില്ല മായമേറുമവമ്പെയ്യറുത്തുടന് 431. 

കര്ണ്ണന് തേര് പോക്കി വിട്ടാനാബഭീ മകര്മ്മാവു ഭീമനെ. 

ഭരതമശ്രേഷ, തേര് പോയേോന് ചിരിച്പിട്ടനിലോപമന് ടി 
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ഗദയേന്തിത്തേരില്നിന്നു ചാടിക്കൊണ്ടാന് മഹാളജന്. 

ഉയക്കില്ക്കുതിച്ചു ചെന്നേററു ഭൂപതേ, നിന്റെ സേനയെ 43 

ശരല്ക്കാര് മാരുതന് പോലെ ഗദയാല് പോക്കി മാരുതി. 
ഈഷാദന്തങ്ങളായ” നേര്ക്കുമെഴുന്നൂറു ഗജങ്ങളെ 1) 

ഉടന് മഥിച്ചതാബ ഭീമന് ക്രുദ്ധരൂപന് പരന്തപന്. 
കൊമ്പി൯ന്കെട്ടുകളില് കണ്ണില് മസ്തകത്തില് കടത്തിലും 45 

മര്മ്മം തോറും മര്മ്മവേദി തച്പാനൂക്കില് ഗജങ്ങളെ. 

ഉടന് പേടിച്ചോടിയവ വീണ്ടും മേലായം തിരിച്ചവ 46 

മേഘങ്ങളര്ക്കനെപ്പോലെയവനേ മൂടിയപ്പൊഴേ. 

മേലാഠം കൊടിയുമൊത്തുള്ളോരെഴന്നൂറു ഗജങ്ങളെ 47 

കാലാളായ“ കൊന്നു ഗദയാലിന്ദ്രന് വള്കാല് ഗിരിപ്പടി. 

പിന്നെസ്സബലപുത്രന്െറ ശക്തികൂടം ഗജങ്ങളെ 48 

പൊതുക്കിയന്പത്തിരണ്ട കുന്തീപുത്രനരിന്ദമന്. 

നൂറില്പ്പരം തേരുകളമ സംഖ്യം പത്തിസംഘവും 49 

പോരില്കെ ആ നിന്ബലത്തെത്ഞപിപ്പിടപ്പഠരു പാണ്ഡവന്. 

സുര്യനും ഭീമനും പാരം തപിപ്പിക്കുന്ന നിന് ബലം 50 
തീയിലിട്ടാത്തോലു പോലെ ചുരുങ്ങിപ്പോയി തേററവും. 
നിന്നാഠംക്കാര് ഭീമനെപ്പേടച്ചഴന്നു ഭരതര്ഷഭ! 61 

പത്തു ദിക്കും പാഞ്ഞുപോയ: ഭീമപ്പോരു വെടിഞ്ഞുടന്. 

ചട്ടയിട്ട മുഴങ്ങുന്ന വേറിട്ടഞ്ഞുറു തേരുകഴം ൫2 

ചുററുമേ ശരസംഘങ്ങളെയ്യടുത്തിതു ഭീമനില്. 
ശം കൊടി കൊടിക്കൂറ സുതന് തേരൊത്ത വീരരെ 659 

പെൊതുക്കീ ഗദയാല് ഭീമന് വിഷ്ണു ദൈത്യരെയാംവിധം., 
പിന്നെശ്ശുകുനി വിട്ടോരു ശുരസമ്മതര് സാദികഠം 04 

മൂവായിരം പേര് ശക്തൃര്ഷ്ടിപാശമാര്ന്നേററു ഭീമനായ. 
ശത്രുഭിത്താഞ്ഞെതിര്ത്തേററാക്കുതിരക്കാരെയപ്പ്ൊൊഴേ 50 

പല മാര്ഗ്ഗങ്ങളും ചുററിഗ്ഗദകൊണ്ടെ പെറതുക്കിനാ൯. 

തല്ലേററീടുമവര്ക്കുണ്ടായ” മഹഠനി സ്വനമെങ്ങുമേ 06 

കല്ലേറേററാനകഠംക്കെന്നവണ്ണമേ ഭരതര്ഷഭ! 
ഏവം മൂവായിരം പേരെസ്സാബലര്െറ ഹയങ്ങളെ 57 

കൊന്നു വേറേ തേരിലേറി ക്രുദ്ധന് കര്ണ്ണന്െറനേര്ക്കു പോ 
അരിന്ദമന് ധര്മ്മജനെക്കര്ണ്ണന്നും പോരില് മന്നവ! യ". 
അവ്വെയ്ക്ക മൂടിനാന് കൊന്നു വീഴ'ത്തിനാ൯ സൂതനേയുമേ. 
പരം പോരില് പാഞ്ഞിടുമാത്തേര് കണ്ടിട്ട മഹാരഥന് 69 

കങ്കപത്രശരം തുകിപ്പ1ന്പേ പാഞ്ഞേററിതപ്പെഴേ. 
അമ്പവെയ്കതലകടച്ചിട്ട ര.ജാവിന്നേര്ക്കു ചെല്പവേ 60 

ചൊടിച്ചു ശരജാലത്താല് മൂടി ക്കൊണ്ടിതു മാരുതി, 
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പെട്ടെന്നപ്പോംത്തിരിഞ്ഞിട്ടു രാധേയന് ശത്രുകര്ശനന് 61 
ചുററും കൂരവ്വെയ്ക്ക മൂടി ക്കൊണ്ടാനാബ ഭീമസേനനെ. 
ഭീമത്തേരോടേററു കര്ണ്ണന്തന്നെസ്സാത്ൃയകി ഭാരത! 62 

പിന്തുണദ്ക്കായ” ചെന്നമേയാത്മാവു പീഡപ്പെടുത്തി നാന്. 
കര്ണ്ണുനായവനോടേററി തമ്പേററളി തനാകിലും 69 

വില്ലാളി വീ രവൃഷഭരവര് തമ്മിലെതിര്ത്തുടന് 
ചിത്രബാണങ്ങഠം വര്ഷിച്ചു ശോഭിച്ചിതു മനസ്വികഠം. 64 

ഭൂപ, ഭീ മക്കാഴയയായിട്ടവര് വാനില് വിരില്പതായ” 
ക്രഞ്ചപമുഷ്യാരുണം* ബാണജാലം കാണായി രാദ്രമായ്. 60 
ഭാസ് കരപ്രഭയയം ഭൂപ, ദിക്കുമേവം വിദിക്കുമേ 
അസംഖ്ൃമമ്പാലറിയാതായീ ഞങ്ങഠംക്കവര്ക്കുമേ. 66 

നട്ടച്ചയ്യൂ തപിപ്പോരു സൂര്യരശമവകഠം മന്നവ! 
കര്ണ്ണടഭീ മശരാഘത്താല് മുററുമപ്പ്ോടം മറഞ്ഞുപോയ. 67 

കൃതവര്മ്മാവു ശകുനി കൃപനും ദ്രരണി കര്ണ്ണനും 
പാണ്ഡുക്കളോടേററുകണ്ട തിരിച്ചെത്തീ കുരുക്കളും. 68 

അവരെത്തുമ്പൊളാഘോഷം ഘോരമായീ ധരാപതേ! 
മഴയാല് കോളിളകിന കടല്ക്കൊപ്പം ഭയജംരം. 69 
ആസ്സ്സേന രണ്ടുമടരില്ക്കണ്ടെതിര്ത്തേററു തങ്ങളില് 

പരം ഹര്ഷമിയന്നൊത്തു പിടില്ലേററു പരസ്പരം. 70 

മദ്ധ്യത്തിലര്ക്കന് നില്ലുമ്പോഠം യുദ്ധം പിന്നെ മുഴുത്തുതേ 
കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടും രുന്പിമ്മാതിരിയങ്ങനെ. 71 
ബലാഘത്തോടെതിര്ത്തേററു ബലാഘമുടനാഹവേ 

ജലാഘമാഴിയില്ച്ചെലും നിലയില്ച്ചെന്നണഞ്ഞുതേ. ഴു 

പരസ്പരം ബലാഘങ്ങാഠംക്കുണ്ടായീ ബഹളാരവം 
ഇരമ്പുമാഴികഠംക്കേത്തും മഹാഘോഷം കണക്കിനെ. [2] 

ആസ്റ്സേന രണ്ടുമൂക്കോടു ചെന്നണഞ്ഞു പരസ്സുരം 
ഒന്നായ്ക്കൂടീ രണ്ട പുഴ ചെന്നുകൂടിയവള്തുമേ. 74 

പരം മുഴുത്തു സമരം ഘോരാകാരം ഭയങ്കരം 
പെരുംപുകഠം കൊതി പ്പ്യോരു കുരുപാണ്ഡവര് തങ്ങളില്, 7 

ആര്ക്കും ശുരര്ക്കിട മുറിഞ്ഞീടാതുണ്ടായ വാക്കുകഠം 

കേഠക്കായീ ഭൂപ, പല പേര് വിളിക്കുമ്മാറു ഭാരത! 76 

ആര്ക്കേതോ വ്ൃംഗ്ൃമാപ്പോരിലച്ഛുനമ്മകഠം മാരഗ്ലഗമേ 
കര്മ്മശീ ലങ്ങഠം വഴിയോ കോ്പിച്പിതതവന് രണേ. 77 
തമ്മി ല്ത്തര്ജ്ജി ക്കു മാശ”ശൂരന്മാരെക്കണ്ടതിലാഹവേ 
ഇവര്ക്കു ജീ വനില്ലെന്നു തോന്നിപ്പോയ” മമ മന്നവ! 8 

& ക്രഞ്ചപൃഷ്ഠാരുണം ട(ക്രഞ്ചപക്ഷിയുടെ പുറം പോലെ അരുണവര് 

ജ്ജൂമായ. 
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ചൊടിച്ചു തേജസ്സസറേറീടമവര്ക്കുള്ളംല് കണ് കയാല് 

തേതു നിലയായത്തീരുമെന്നേററം പേടി രേടിനേന്. 9 
പിന്നെപ്പാണ്ഡവരും ഭൂപം മഹാരഥര് കുരുക്കളം 

തീക്ഷ“ണബാണം വിട്ടറുത്തു തമ്മില് ക്കൊന്നു വിടുന്നവര്, 80 

52, സമ്ംലയയദ്ധം 

യൂദ്ധം കൂടുതല് ഭയങ്കരമാകുന്നു. ആന, കുതിര, സൈന്യം മുതലായവയുയ 
ടെ നാശം. കാരവസൈന്യം പരവശമായി പിന്വാങ്ങുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തമ്മില്ക്കൊല്വാന് മുതിര്ന്നീടുമാ ക്ഷത്രിയര് മഹീപതേ! 
അന്യോന്യം കൊന്നു യുദ്ധത്തില് തമ്മില് പക പെടുന്നവര്. 1 

രഥാഘങ്ങഠം ഹയാഘങ്ങഠം നരാഘങ്ങളമങ്ങനെ 

ഗജൌഘങ്ങളമുര്വ്വീശ, ചെന്നിടഞ്ഞു പരസ്തുരം. 2 
എറിയും ഗദയെന്നല്ല കുണപം പരിഘങ്ങളും 

പ്രാസങ്ങഠം ഭിണ്ഡി പാലങ്ങഠം മുസ്ൃണ്ണികളമെങ്ങുമേ 3 

ചെന്നു വീഴ“വതു കാണായീ പരം ദാരുണമായ രത്ന 
ഈയായ്മട്ടില് പാഞ്ഞ ചെന്ന കഠോരശരവൃഷ്ടി കഠം. പ] 
നാഗങ്ങഠം നാഗങ്ങളോടേററന്യോന്യം കൌലചെയ്തുതേ 
അശ്വങ്ങളശ്വങ്ങളെ യും തേരാഠം തേരാഠംകളേയയമേ. ൭ 

കാലാഠം കാലാളെയും പിന്നെക്കാലാഉശ്വങ്ങളേയുമേ 
കാലാഠം തേരാനകളെയും തേര് ഗജാശ്വങ്ങളേയുമേ. 6 

ഗജങ്ങഠം മൂന്നംഗവുമേററുടന് മദ്ദിച്ചു മന്നവ! 
ശൂരന്മാര് കൊന്നുമ വിടെത്തമ്മി ലാര്ത്തുവിളിച്ചുമേ. 7 

യൃദ്ധം മഹാഘോരമായീ പശുവൈശസതുല്യമേ 
പാരിടം ചോരവിരിയെശ്ശോഭിചലീടന്നു ഭാരത! 8 

മഴക്കാലത്തിന്ദ്രഗോപം നിറഞ്ഞോരുഴി പോലവേ 
പെരുത്തു ചെഞ്ചായമിട്ട വെള്ളവന്്രങ്ങഠം ചാര്ത്തിയോഠം 9 
യുവതിപ്പെണ്ണെന്ന പോലെയായിത്തിര്ന്നിതു ഭൂമിയും 
മാസച്ചോരച്ചിത്രമാര്ന്നും പൊന്മയത്വമിയന്നുമേ. 10 
അററു വീണുള്ള തലകയം തുട കൈകളമങ്ങനേ 
കുണ്ഡലങ്ങളുമൊട്ടേറെ മെയ്ക്കോപ്പും ചേര്ന്നു ഭാമത।! 1 

നിഷ് കങ്ങളും പരം ശൂരവില്പന്മാരുടെ മെയ-കളം 
വര്മ്മങ്ങളും കൊടി കളം കൂട്ടമായ വീണു ഭൂമിയില്, 32 

ആനയാനകളോടേററ കൊമ്പിനാല് കത്തിമന്നവ! 
കൊമ്പു കൊണ്ടുള്ള കുത്തേററിട്ടങ്ങു ശോഭിച്ചിതാനകഠം 16 
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ചാല്യച്ചോലക്കുന്ന പോലെ ചോര മെയ്യിലണിഞ്ഞവ 
ധാതൃമണ്ഡി തശൈലങ്ങാം ചോല ചാടിച്ചിടംപടി. 34 

ചചാട്ടിവിട്ടാത്തോമരങ്ങളേറെറത്തു സബ്വോഠം പലേതരം 

തുമ്പി വീശീട്ടാന കേറീട്ടോടിച്ചു ചിലതങ്ങനെ. 15 

നാരാചത്താല് മര്മ്മമററു ശോഭിച്ചു വരഹസ്തികഠം 
മഞ്ഞുകാലം മഹാരാജ, കാര്വിട്ടദ്രികഠം പോലവേ. 16 
പൊന്കടക്കെട്ടുള്ള ബാണമേററു ശോഭില്പിതാനകഠം 
കൊള്ളി കത്തും പര്വ്വതങ്ങളെന്ന മാതിരി മാരിഷ! 37 

കൊമ്പന്മാര് കുത്തിയ ചില കുന്നുകഠംക്കൊത്ത കുംദികഠം 
പക്ഷമുള്ളദ്രികഠം കണക്കാ യുദ്ധത്തില് നശിച്ചുപോയ. 18 
ശല്യം ചുഴ്ന്നും വ്രണപ്പെട്ടം പാഞ്ഞോട്ീ ചില ദന്തികരം 
പ്രതിമാനം* കുംഭവുമായ് വീണൂ വന്പോരിലുഴിയില്. 19 

ചിലതാര്ത്തു സിംഹമട്ടില് ഭൈരവാരാവമാര്ന്നഹോ! 
ഉഴന്നൂ പലതും ഭ്ൂപ, ചീറി വേറിട്ട കുംഭികരം. 20 
പൊന്കോപ്പുണ ഞ്ഞുള്ളശ്വങ്ങളമ്പു കൊണ്ടവയങ്ങനെ 
ഇരുനുപോയ് ചത്തുംപായീ പാഞ്ഞുപോയ പത്തു ദിക്കിലും. 
വേറേചിലതു കരഷാക്കപ്പെട്ടും മന്നില്പ്പിടിച്ചുമേ 
പല ചേഷ്ടകളം കാട്ടീ" ശരതോമരമേററവ. കൂകൂ 
നരരും ഹതരായ' മന്നില്ശബ'ദിച്ചവിടെ മന്നവ! 
ബന്ധുക്കളെപ്പാരത്തു ചിലരച്ഛുന് മുത്തച്ചനേയുമേ. 23 

മണ്ടും മററുള്ള വരെയും കണ്ടിട്ട ചിലര് ഭാരത! 
പുകഴ”ന്ന ഗോത്രനാമങ്ങഠം ചൊല്ലി ക്കൊണ്ടിതു തങ്ങളില്. 24 
അവര്ക്കെഴും പെന്നണക്കോപ്പണിക്കൈകഠം ധരാപതേ! 
ചുററിടന്നൂ പിടക്കുന്ന വീഴന്നൂ പൊങ്ങിടുന്ധതേ. 45 
താഴെ വീഴുന്നു ചിലതു പിടപ്ക്ൂന്നിതസംഖ്യമേ 

പടമഞ്ചുള്ള പാമ്പിയമട്ടുക്കു കാട്ടുന്നു മററവ. ക6 

ചന്ദനം ചേര്ന്നു പാമ്പിന്മെയ്യൊക്കുമാക്കൈകഠം മന്നവ! 
ശോഭില്ലപു ചോരയണി യെപ്പ്പൊന്മയക്കൊടി പോലവേ. 27 
അമ്മട്ടു ഘോരബഹളം മുഴുക്കെദ്ദിക്കി ലെങ്ങുമേ 

അറി യാതവര് പോമരരിട്ടിതന്യോന്യം കൊലചെയ്യവര്. ൭8 
ഭീ മമട്ടില്ദ്ധൂളി ചിന്നിശ്ശ്്പാതം കലര്ന്നതില് 
ഇരുട്ടായ” സ്വപരന്മാരെയറിയാതായി മന്നവ! 9 

അമ്മട്ടുണ്ടായിതാ യുദ്ധം ഘോരാകാരം ഭയങ്കരം 
ചോരനീരാം വന്പുഴകളൊലി ല്ലൂ പലവട്ടവും. 90 

തലപ്പാറകളം ചിന്നി മുടിച്ചണ്ടി കലര്ന്നഹോ! 
അസ്ഥി മീനൊത്തുടല് ശരഗദോഡുപമിയന്നുമേ. 3 

* പ്രതിമാനം -. ആനയുടെ പെരുമുഖം. (മുഖം കുത്തി വീണൂ എന്നാശയം.) 
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മാംസച്ചോരച്ചേറുമായിഗ്“ഘോരദാരുണാട്ടിലായ” 

ചോരപ്രവാഹമൊഴുകും പുഴയുണ്ടാക്കിനാരവര്. 92 

ഭീരു പേടിച്ചിടും മട്ടില് ശുരര്ക്കോ ഹര്ഷമാം പടി, 

ഘോരമട്ടുള്ളാപ്പുഴകഠം കാലനൂര്ക്കു നയി പ്പവ, 38 

ഇറങ്ങിയോമെ മുക്കീട്ടങ്ങഴന്നോനേകി ഭീതിയെ. 

അങ്ങുമിങ്ങും നരവ്യാ।॥ഘ, ക്രവ്യാദാവലിയാര്ത്തുമേ 34 

. ഘോരമായാത്തീര്ന്നിതാ യുദ്ധം പ്രേതരാജപുരോപമം. 

എഴുന്നേററൂ ചുററുമങ്ങു കബന്ധങ്ങളസംഖ്യധേ 36 

തുള്ളിത്തുടങ്ങീ ഭൂതങ്ങഠം മാംസശോണിതതൃഘൃരായ”. 
ചോരയും വസഷ്യം മോന്തിക്കുടിച്ചിട്ടങ്ങ ഭാരത! ൫8 

മേദോമജ്ജാവസാമത്താല്* മാംസത്തില് തൃഛിയാര്ന്നുവ 

ഓടി ക്കാണായിതു കഴ കാക്കക്കൂട്ടം ബകങ്ങളം. 917 

ശൂരര് പോരില് ദുസ്ലൃജമാം ഭയം വിട്ട ധരാപതേ! 

യോധ്വ്രതമെടുത്തിട്ട കൂസാതേ പോര് നടത്തിനാര്. 38 

ശരശക്തികളും ചിന്നി ക്രവ്യാദങ്ങളെഴന്നതില് 

തന് പരരുഷം പുകഴത്തീടും ശുരര് പോരില് ചരിച്ചുതേ. 89 

പോരില്ത്തന് ഗോത്രനാമങ്ങഠം കേഠപ്പിച്ചും കൊണ്ട ഭാരത! 
പിതൃനാമങ്ങളും ഗോത്രപ്പേരുമവ്വണ്ണമേ വിഭോ! 0 

കേയപപ്പിചചു യോധര് പലരുമവിടെദ്ധരനീപതേ! 
വേല് തോമരം പട്ടസവും വിട്ട മദ്ദിചു തങ്ങളില്, പ] 
അവ്വണ്ണം ഘോരമായ” ക്രൂരാകാരമാം പോര് നടക്കവേ 
പൊളിഞ്ഞ കപ്പല് കടലില്പ്പോലുഴന്നൂ കുരുപ്പട. 7) 

53. സംശഘ്ഏകയുദ്ധം 

സംശഎഏകര് രന്നൂംകല്ലിചു ചൊടി യോടുകൂടി മുന്നേറുന്നു. എതിര്പ്പ് 

അസഹ്യമായിത്തീര്ന്നപ്പോം നാഗാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു” അര്ജ്ജുനന് ശത്രുക്ക 
ഉടെ പാദങ്ങളെ സ്മുംഭിപ്പിക്കുന്നു. സുശര്മ്മാവു” ഗരുഡാസ്രം കൊണ്ടു" ആ 

നാഗങ്ങളെ ഓടിക്കുന്നു. തുടര്ന്നുണ്ടായ ഭയങ്കരയുദ്ധത്തില് അര്ജ്ജുനന് 

പതിനായിരം സംശപ്ൃകന്മാരെ വധിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ക്ഷത്രിയന്മാരാഴ് മോരാ യുദ്ധമേവം നടക്കവേ 

ഗാണ്ഡീവത്തിന് പഹാഘോഷം പോരില് കേോംക്കായി 

സംശപ്യകര്ക്കുമേ പാര്ത്ഥന്കോസലന്മാര്ക്കുമങ്ങനെ [മാരിഷ! 

നാരായണബലത്തിന്നും കദനം ചെയ്തിടുന്നിടം. 

€ മേദോമജ്ജാവസാമത്താല് ട മേദസ്സും മജ്ജയും വസ.യും തിന്നു മത്തു പി 

ടിച്ചതു കൊണ്ടു”. 



സംശപ്പകയുദ്ധം 799 

സംശഘഏകന്മാരടരില് ശരവൃഷ്ടികളെങ്ങുമേ 
വീഴത്തീ പാര്ത്ഥന്െറ മൂര്ദ്ധാവില് ജയാര്ത്ഥികഠം ചൊടി 

ഉരക്കുള്ളാ വൃഷ്ടി കഠം തടുത്തുദക്കാടേ പ്രഭ മന്നവ! [ല്വര 
പോരില് കേറീടി നാന് പാര്ത്ഥന് രഥ്ന്ദ്രരഘം മുടിപ്പുവന്. 3 

തേര്ക്കൂട്ടം പുക്കു നിശിതകങ്കപത്രശരങ്ങളാല് 

മഹാരഥന് സുശര്മ്മാവോടടുത്തേററി തു ഫല്ഗനന്. ൫ 

അവനെറമേല് ശരമഴ പെയ്താനാ രഥിസത്തമന് 
സംശപ്പകന്മാരുമേവമാഴ” ത്തീ പാര്ത്ഥനിലമ്പുകയം. 6 

സുശരമ്മാവുടനേ പത്തു ബ:ണമങ്ങെയ്കു പാര്ത്ഥനെ 

ജനാദ്ടനനെ മൂന്നമ്പ വലംകൈങ്യ്്ുയ്ണതായവന് . 7 

പിന്നെ മറെറാരു ഭല്പംകൊണ്ടെയ” തൂ മാരിഷ, കേതുവെ 
വിശ്വകര്മ്മാവു നിര്മ്ധിചചുള്ളാ വാന൯രവരന് നൃപ! ൫ 

ഉച്ചത്തിലലറീ പിനസെറഗ്റര്ജ്ജിച്ചൂ പേടിയാംവിധം 

മര്ക്കടദ്ധ്വനി കേട്ടേററം സന്ദ്രസിച്ചിട്ട നിന്പട 9 

നെടുതാം പേടിയുയാപ്പെട്ടു ചേഷ്ട വിട്ട വിധത്തിലായ*. 
ചേഷ്ടയിഖ്രാതെ നില്ലോരാസ്റസ്സൈന്യം ശോഭിച്ചു മന്നവ! 10 

പല പുഷ 'പമെഴം ചൈത്രരഥക്കാടട കണക്കിനെ. 

ഉടനേ ബോധമാര്ന്നിട്ടാബ “ഭടന്മാര് കുരുസത്തമ! 11. 

ശരം വര്ഷിച്ചു പാര്ത്ഥങ്കല് കാര് കളദ്രിയിലാംവിധം. 

പാരത്ഥന്െറ വന്തേര് ചുഴലെ വളഞ്ഞാരവരേവരും. 7. 

അതും പിടിച്ചാര്ത്തു കൂരവ്പെയ്ത കൊല്ലപ്പെടന്നവര 
രഥചക്രങ്ങളശ്വങ്ങഠം രഥേഷയിവ മാരിഷ।! 48 

എല്ലാം പിടിച്ചു നിര്ത്തീട്ടു സിംഹനാദം മുഴക്കിനാര്, 
ചിലര് ചെന്നു പിടിച്ചു ശ്രീവാസദേവന്്റ കൈകുളം 14 
തേരാണ്ടര്ജ'ജൂനനെല്ലെന്നു പിടിച്ചു മററുപേര് നൃപ! 
ഉടന് മകെകഠം കുടഞ്ഞിട്ടാപ്പോര്ക്കളത്തില് ജനാദ്ടനന് 15 

ആനക്കാരെദ്ദുഷഗജം പോലായവരെ വീഴ“ത്തിനാന്൯. 

൫ രഥീന്ദ്രന്മാര് വളഞ്ഞ പാര്ത്ഥനേററം ചൊടിച്ചുടന് 36 
തേരു നിര്ത്തിയതും കണ്ടു കൃഷ്ണനില് പാഞ്ഞണഞ്ഞതും 
വാീഴ൦ത്തീ തേരില്ക്കേറിയോരു പല കാലായഠംകളേയുമേ. 17 

അടുത്ത യോധരെയട$ത്തെന്നാലെയ്യും ശരങ്ങളറല് 
മൂടിക്കൊണ്ടാന് പോര്ക്കളത്തില് ചൊന്നാൻ കണ്ണനൊടി-- 

[ങ്ങനെ:19 

* "നോക്കൂ കൃഷ്ണം മഹാബാഹോ, സംശഏകര് പെരുത്തുപേര് 

ക്രൂരകംര്മ്മം ചെയ്യുമവരേറെക്കൊല്പലപ്പടന്നതും. 3 

രഥബന്ധം ഘോരമിതു സഹിപ്പാനിന്നു ഭൂമിയില് 
യദുപുംഗവം, ഞാനെന്നോ പാരിലില്ലൊരു പൂരുഷന്൯. "' 40 
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എന്നുരച്ചിട്ട ബീഭത്സു ദേവദത്തം വിളിച്ചുതേ 
ഉലകം നിറയയംവണ്ണം മുകുന്ദന് പാഞ്ചജന്യവും. 21. 

ആശ്ശുംഖനാദം കേട്ടിട്ട സംശപഹകഗണപ്പട 

ഇളകിപ്പോയ മഹാരാജ, പരം പേടിച്ചുഴന്നുപോയ്., 2 

പാദബന്ധം ചെയ്തിതുടന് പാണ്ഡവന് പരനാശനന് 
നാഗാസ്ര്രൂത്തെ പ്രയോഗിച്ചു വീണ്ടം വീണ്ടം മഹീപതേ! ക3 

വന്൯പനാം പാണ്ഡവന് പാദബന്ധത്താല് കെട്ടിയോരവര് 
അശമസാരപ്പായര്! ചേഷ്ട വിട്ട നിന്നിതു മന്നവ! 24 

ചേഷ്ട വീട്ടുള്ളൊരാ യോധന്മാരെക്കൊന്നിതു പാണ്ഡവന് 
ആത്താരകവധപ്പ്പോരി ലിന്ദ്രന് ദൈത്യരെയാംവിധം. 26 

വധിക്കപ്പെട്ടിടടമവര് പോരിലാത്തേരു വിട്ടുതേ 

സര്വ്വായയധങ്ങളും കൈവിട്ടീടുവാനയത്തുടങ്ങിനാര്. 26 

പാദബന്ധം കൊണ്ട ചേഷ്ട വിട്ട പോയവര് മന്നവ! 
അവരെക്കൊന്നി താപ്പാരത്ഥന് മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 27 

ചുററപ്പെട്ടൂ പഠമ്പുകളാല് പോരിലാബടടേരേവരും 
അടരില് പാണ്ഡവന് പാദബന്ധത്തെച്ചെയ്തവിട്ടവര്. കള 

പരം സുശര്മ്മാവുര്വ്വീശ, കണ്ടിട്ടാ സൈന്യബന്ധനം 

ത്വരിതം ഗരുഡാസ്ത്രത്തെ പ്രയോഗില്ലു മഹാരഥന്. 9 

ഗരുഡ ന്മാര് പുറപ്പെട്ടു പാമ്പിനെത്തിന്നുകൊണ്ടുടന് 

ഖഗങ്ങളെക്കണ്ടു മണ്ടി പ്പോയീ നാഗങ്ങം മന്നവ! 0 

പാദബന്ധം വിട്ടൊഴിഞ്ഞാസ്സ്സൈന്യം ശോഭിച്ചു ഭൂപതേ! 
പ്രജാസന്താപനാര്ക്കന് കാര് വിട്ടൊഴി ഞ്ഞെന്നവണ്ണമേ. 31 

മോചനം പുണ്ടൊരാ യോധരര്ജ്ജുനന്െറ രഥത്തിലായ് 
ബാണണസംഘാ ശ്ര്പൂസംഘമാിവ വരഷിച്ചു മാരിഷ! 32 

പലമാതിരി ശ്ര്ൂങ്ങളാത്ഞു വിട്ടിതു ചുററമേ 

ആ മഹാസ്ത്രുപ്പേമഴകളറത്തു ശരവൃഷ്ടിയാല്. 36 

ആ യോധരെക്കൊന്നു ശക്രപുത്രന് ശത്രുനിഷൂദനന് 
സുശര്മ്മാവാശു രാജാവേ, മൊട്ടുഴി ഞ്ഞുള്ളൊരമ്പിനാല് 4 

ഹൃുദയത്തെഃയ്കര്ജ'ജൂനനെയെയ തൂ മൂന്നമ്പു പിന്നെയും 
അവനാഞ്ഞെയേ ത്ത ററുഴന്നു തേര്ത്തടടിങ്കലിരുന്നുപോയ്. 35 

ഹതനായീ പാര്ത്ഥനെന്നങ്ങപ്പൊളൊത്താര്ത്തിതേവരും 
ഉടന് ശംഖനി നാദതങ്ങഠം മഹാഭേരീ നിനാദവും 96 

നാനാവാദ്ൃദ്ധ്വനികളും പൊങ്ങീ സിംഹാരവങ്ങളം. 
ഉടനേ ബോധമാര്ന്നിട്ടാ ശ്വേതാശ്വന് കൃഷ്ണസാരഥി 37 

1 അശമസാരപ്രായര് ൦. പാറപോലെയായിത്തീര്ന്നവര്. 2 ഹൃദയത്ത 
ടം നെഞ്ചത്തു” (അസാധാരണപ്രയോഗം). 
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അമേയാത്മാവൈന്ദ്രമസ്പം പ്രയോഗിച്ചിതു സത്വരം. 

അപ്പ്യോഠം ബാണസഹസ്രങ്ങളണ്ടായ”വന്നവ മാരിഷ! 98 

ദി ക്കി ലൊട്ടുക്കു കാണായീ തൂറമായിരവും ശരി. 

മന്നോര്ക്കുള്ളാന കുതിര തേര്ക്കൂട്ടങ്ങഠം മുടിച്ചഹോ! 99 

പെരുമ്പട മുടിക്കുമ്പോഠം പാരം പേടി മുഴുത്തുപോയ് 

സംശപ്പകര്ക്കു ഗോപാലന്മാര്ക്കുമങ്ങനെ ഭാരത! 30 

അതിലര്ജ'൦ജൂനനോടേററ പൊരുതീലപ്പൊഴാരുമേ. 

ആ വീരന്മാര് കണ്ടനില്ലെക്കൊല്പ്പെട്ടിതു വന്പട 4.1 

വിക്രമത്തില് ചേഷ്ടയെന്ന്യേ കൊല് വതും കണ്ടനിന്നുതേ. 

പതിനായിരമേ യോധന്മാരെക്കൊന്നിട്ട പാണ്ഡവന് പി 

തെളിഞ്ഞിതു മഹാരാജ, പുകയററഗി പോലവേ. 

കണ്ടുകൊണ്ടോരു പതനാലായിരം പേര്കഠം ഭാരത! 49 

പതിനായിരമേ തേരും മുവായിരമിഭങ്ങളം. 

സംശഹ്ഏ്കരുടന് വിണ്ടും വളഞ്ഞിതു കിരീടിയെ 44 

തിരിപ്പാന് ചത്തൊഴികയോ ജയമോ നിശ്ചയിച്ചവര്. 

അതിലുണ്ടായി വ൯ന്പോരു നിന്നാഴംക്കാര്ക്കു ധരാപതേ! 45 

ശൂരന് ശക്തര് പാണ്ഡുപ്പത്രന് കിരീടിയൊടെതിര്ത്തഹോ! 

54. സകങ്കുലയുദ്ധം 

ശിഖണ്ഡി കൃപരുമായി ഏററുമുട്ടുന്നു . ശിഖണ്ഡി തോററുപോകുന്ന മട്ട 

കണ്ടു” സഹായത്തിനായി ധൃഷ്ടദ്യമ് നന് ഓടിയെത്തുന്നു. യുദ്ധം കൂടുതല് 

സകങ്കീര്ണ്ണമായിത്തീരുന്നു. കൃപന്െറ അമ്പേററു ചിത്രകേതുപുത്രനായ സുകേതു 

ഹതനാകുന്നു. ധൃഷ്ടദ്യമ“നനോടേററു കൃതവര്മ്മാവു” തോററു പീന്മാറുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ശ്രു തവര്മ്മന് കൃപന് ദ്രരണി കര്ണ്ണനും പിന്നെ മാരിഷ! 

ഉലൂക നാസ്റ്രബലനും തമ്പിമാരൊത്ത മന്നനും 3. 

പഠണ്ഡുപത്രഭയം മൂത്തു തളരും പട കണ്ടുടന് 

കടലില് പൊളിയും കപ്പല് പോലെ ചെന്നുദ്ധരിച്ചുതേ. ക 

ഒട്ടനേരം പിന്നെ മഹായുദ്ധമുണ്ടായി ഭാരത! 

ഭരുക്കഠം പേടിക്കുമാറു ശൂരര്ക്കോ ഹര്ഷമാംപടി. 8 

കൃപ൯ പോരിൽത്തുകിടുന്ന ശരവര്ഷങ്ങളപ്പെൊഴേ 

മൂടീ പാരം സ്ൃഞ്ജയരെയിയ്യാന്പാററകഠം പോലവേ. ലി 

ശിഖണ്ഡിയപ്പോഠം കോപിച്ചു പാഞ്ഞേറവ൮ു കൃപരോടുടന് 

വര്ഷിച്ചു ശരവര്ഷങ്ങഠം ചുററുമാ ദ്വിജമുഖ്യനി ല്. ടി 

മഹാസ്രുവിത്താം കൃപനാശ്ശരവൃഷ്ടി തടുത്തുട൯ 

ക്രൂദ്ധനായിപ്പത്തു ബാണമെയ തൂ പോരില് ശിഖണ്ഡിയെ: 6 
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ഉടന് ശിഖണ്ഡി കോപിച്ചു പോരിലേഴു ശരങ്ങളെ 
നേരേ പായ്യം കങ്കപത്രങ്ങളെക്കടു പനി ലെയ്മൃതേ. റ് 

കൂരമ്പെ യ ത്തേററമേറേറാരക്കൃപാചാര്യന് മഹാരഥന് 
ശിഖണ്ഡിയെ വൃശ്വസുതരഥ*നാക്കീടിനാന് ദ്വിജന്. 8 

അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേര് വിട്ടു കുതില്ലിട്ടാ മഹാരഥന് 
വാളം പരിചയ്യം കൈക്കൊണ്ടാഞ്ഞേറമൂ വിപ്രനോടുടന്. 9 

അവനെത്തുമ്പൊളുക്കോടേ മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 
മൂടിക്കൊണ്ടീടിനാന് പോരിലതൊരല്ഭതമായിതേ. 10 

പാറ പൊങ്ങിയൊലിക്കും പോലവിടെക്കണ്ടിതല്ഭതം 
പോരില് ശിഖണ്ഡി നിശ്ചേഷ്ടനായി നിന്നതില് മന്നവ! 11 

ശിഖണ്ഡിയെക്കൃപന് മൂടിയതു കണ്ട നൃപോത്തമ! 
ഉടന് കൃപന്െറ നേര്ക്കേററു ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് മഹാരഥന്. 12 

ശാരദവതന്െറ തേര് നോക്കിദ്ധൃഷ്ടദയൂമനന് ഗമിക്കവേ 
ഈക്കിലേററു പിടിച്ചാനാക്കടുതവര്മ്മന് മഹാരഥന്. 319 

ശാരദ്വതന്െറ തേര്നോക്കിദ്ധര്മ്മപുത്രന് ഗമിക്കവേ 
പുത്ൃസൈന്യങ്ങളൊത്തോനെത്തടുത്തു ദ്രോണനന്ദനന്. 14 

ത്വരയോടേററ നക്ലസഹദേവരമഥീിന്ദ്രരെ 
ശരവര്ഷംകൊണ്ടു തടുത്തേറെറതിര്ത്തിതു നിന്മകന്. 15 

ഭീ മനേയ്യം സൃഞ്ജയകാരൂഷകേകയരേയുമേ 

കര്ണ്ണന് വൈകര്ത്തനന് പോരില് വാമണം ചെയ്തു ഭാരത! 16 

ശിഖണ്ഡിയെശ്ശരനിര പോരില് ശാരദ്വതന് കൃപ൯. 
ത്വരയോടെയ്ക്കുതാന് ചുട്ടപൊടിക്കുംപടി മാരിഷ! 1.7 

ചുററുമായവനാഞ്ഞെയ്യാപ്പെൊന്നണിഞ്ഞ ശരങ്ങളെ 

വാഠം വീശി വീണ്ടം ചുററിച്ചു നുറുക്കി ക്കൊണ്ടിതായവന്. 18 

പാര്ഷ തന്നുള്ളൊരു ശതചന്ദ്രപ്പരിച ഗാതമന് 
ഉടനവ്പെയ്കടല്ചാനങ്ങതു കണ്ടാര്ത്തിതാളകഠം. 19 

അവന് പരിച പോയിട്ടും വാളമായ” പാഞ്ഞു മന്നവ 
കൃപനെറ പാട്ടിലായ” മുതൃവായിലാതുരനാംവിധം. 20 

കൃപബാണശഗ്രസ്പനായിട്ടാശ്ശുക്തന് കേശമാര്ന്നതില് 
ചിത്രകേതുസുതന് ചെന സുകേതു റൃുപ, സത്വരം. 21. 

പോരില്പ്പെരുത്തു കൂരമ്പാ ബ്രാഹ”്മണങ്കല് ചൊരിഞ്ഞുതാന് 
അമേയാത്മാവാക്കൃപന്െറ തേരി൯നേരിട്ടടുത്തുതേ. 22 

ചരി തവ്രതനാ വിപ്രനവനോടേററു കണ്ടതില് 
ശിഖണ്ഡി യുടനേതന്നെ പിന്മാറര് രാജസത്തമ! ൭ 

സുകേതു ഗാതമനെയത്ങൊന്പതമ്പെയ്ക മന്നവ! 

നം വിശവസൂതരഥന് . കുതിരകളും തേരാളികളും തേരും നശിച്ചുവന്. 
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എയ്കുകൊണ്ടാനെഴുവതും മൂന്നും മൂന്നമ്പു പിന്നെയും. കൂ 

അവന്െറയ പള്ള വില്ല മുറിച്ചൃ പിന്നെ മാരിഷ! 
അവ്പെയ്കകു സുതനേയ്യം താന് മര്മ്മത്തും പ്രഹരിച്ചുതേ. ക 

ചൊടിച്ചു ഗൌതമന് പുത്തന് കട്ടവില്ലേന്തിയെ യ്കുതേ 

സുകേതുവിനെ മന്൬ആറ ശരം മര്മ്മങ്ങഠം തോറുമേ, 26 

സര്വ്വാംഗവി ഹ്വലനവന് തേര്ത്തടത്തിലുല ഞ്ഞു പേയ" 
ഭൂകമ്പത്തില് ചാഞ്ഞുലഞ്ഞീടുന്ന വൃക്ഷം കണക്കിനെ, മു? 

ഉലയുന്നോരവനുടെ തല കുണ്ഡലമണ്ഡിതം 

കത്തിയമ്പെയ്ക സേഷ്ണീഷശി സസ൦൦പാരില് വീഴ് ത്തിനാന്. 

പരുന്തു കൊത്തും മാംസംപോലറ ന്െറെരല വീണുപോയ” 
അതില് പാിന്നീടവനുടെയുടലും വ്ണിതച്ൃത! ക 

അവന് മരിച്ചതില് നൃപ, ത്ൂസ്തര്ധയ' ത്തല് പുരണ്ണുരര 
പോരില് ഗാതമനേ വിട്ട പാഞ്ഞോടീ പത്തു ദിക്കിലും. 30 

പേോഠരിലുക്കുള്ളെഠമാദ്ധുഷ്ടദ്യമ റ റെത്ത:ന൯ രടുത്തുടനു 
അലറീ കൃര;വര്മ്മാവു നില്ലനില്ലെന്നു മോതിനാ൯,. വ 

ആ യുദ്ധമോ ബഹളമായ” വൃഷ്ണിപാര്ഷതര് തങ്ങളില് 
ആമിഷാര്ത്ഥംചൊടിച്ചേല്ം ഗ്യേനങ്ങഠംക്കൊപ്പമേ നൃപ! 32 

ധ്ൃഷ്ദ്യമ"നന് സംഗരത്തി ലൊന്പതമ്പാലെ ഭോജനെ 
മാറത്തെയ് രൂ ചൊടില്ലേററം ഹാദി ക്ൃന്നാര്ത്തിയാംവിധം.33 

കൃതവര്മ്മാവു യുദ്ധത്തില്ദ്ദുഡം പാര്ഷതനണനെയ്യവന് 
അന്പവെയ്ക മുടീ തേമശ്വമൊത്ത പാര്ഷതവീരനെ. 94 

രാജന്, മൂടീട്ട കാണാതെയായീ തേരോടെ പാര്ഷതന് 
മാരി തൂകും കാര് മറച്ച സുൂര്യനെന്ന കണക്കിനെ. 86 
ആബ്ദാണജാലം പൊന്കെട്ടുള്ളവയൊക്കക്കളഞ്ഞവന് 
ധറുഷ്ദൃയമ”ന൯ വ്രണപ്പെട്ട ധോഭിച്ചൂ പോരില് മന്നവ! 36 

ചൊടിച്ചു പാര്ഷതന് പിന്നെക്കടുത്ത ശരവൃഷ്ടിയെ 
കൃതവരമ്മാവി നോടേററിട്ടുതിര്ത്തു പടനായകന്. 97 
ഉടന് വന്നെത്തിടുന്നോരാക്കുടുത്ത ശരവൃഷിയെ 
അനേകായിരമവ്പെയ്കതാനുടച്ചിതു ഭോജനും. 88 

പോരിലാദദുസ്സഹശരവൃഷ്ടി നിര്ത്തീട്ടു കണ്ടുടന് 

കൃതവര്മ്മാവ നേടേററു തടുത്താനാശു പാര്ഷതന്. ം 

ഇവന്െറ സുതനെക്കാലനൂര്ക്കു വിട്ടീടിനാനുടന് 
കൂര്ത്ത ഭല്പത്തിനഠല്, ചത്തു വീ തേര്ത്തട്ട വിട്ടവന്. 0 

1 സോഷ്ണറീഷശി രസ്ത്രം --- ഉഷ്ണ്ീഷത്തോടും ശിര്ര്രുത്തോടും കൂടിയ. (ഷീ 
വം, ശിരസ്്രം ഏന്ന രണ്ടു വാക്കുകഠംക്കും നിഘണ്ടുക്കളില് കാണുന്ന അര്ത്ഥം 
തൊപ്പി, തലപ്പാവു" എന്നൊക്കെയാണു”). 48 ആമിഷാര്ത്ഥം - ഇറച്ചിക്കു 
വേണ്ട. 3 ശ്യേനം- പരുത്ത”. 
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ധൃഷ്ദ്യമ്നന് ശക്തികൂട. ശത്രുമവ വെന്നു ശക്തിോാന് 
അവ്വെയ്കുടന് കാരവരെ വന് പോരിങ്കല് തടുത്തുതേ. 41 
അരപ്പ്ാഠം നിന് ഭടരാദ്ധൃഷ്യദയമ“നനെപ്പാര്ത്തു കേറിനാര് 

സിംഹനാദം മുഴക്കി ക്കൊണ്ടുണ്ടായീ പോരതിന്നുമേല്. 49 

55. യ്യധിഷാഠിരാപയാനം 

അശ്വത്ഥാമാവു” ധര്മ്മ പുത്രരുമായി ഏറരമുട്ടന്നു. സാത്യകി, ശ്രൂതകര് 

മ്മാവുയ മുതലായ പലരും ധര്മ്മപുത്രരെ സഹായിക്കാനെത്തുന്നു. ഘോരസമര 
ത്തില് ആചഠര്യപുത്രന് ധര്മ്മ പുത്ൂരുടെ വീല്ല മുറിക്കുന്നു. ശരജാലത്താല് 

മൂടപ്പെട്ട പാണ്ഡവജ്യേഷ്ണന് ആ രംഗത്തില്നിന്നു പിന്മാറുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ശൈനേയദ്രാപദേയാദിശുൂരര് കാക്കും നരേന്ദ്രനെ 
ദ്രരണി ധര്മ്മജനെക്കണ്ട ഹൃഷ്ടനാം മട്ടെതിര്ത്തുതേ. 1 

പൊന്കടക്കെട്ടനായ ചാണഷ്ക്കിട്ട ഘോരശരങ്ങളെ 
തൂകിശ്ശിക്ഷാമാര്ഗ്ഗദവഗം കാട്ടി ക്കൈവേഗമുള്ളവന് മ 
ദിവ്യാസ്ത്രമന്ത്രിതശരംകൊണ്ടുടന് മൂദിയംബരം 
യുധിഷ്യിരനെ യുദ്ധത്തി ല്ത്തടുത്താനസ്രരവിത്തമന്. 3 

ദ്രണി ബാണംകൊണ്ട മുടീട്ടറിയാതായി തൊന്നുമേ 
വന്പോര്ക്കളം ബാണമയമായി ശ്ശോഭിച്ചിതപ്പൊഴേ 4 
ആകാശത്തു നിറഞ്ഞൊത്ത പൊന്നണിഞ്ഞ ശരാവലി 
ശോഭിച്ചു ഭരതശ്രേഷ്ട, മേല്വിരിപ്പു കണക്കിനെ. ഉ 

മിന്നുമാബ്ബണജാലത്താല് നൃപ, മുടീ നഭസ്സഹോ! 
നഭസ്സുമ്പാല് മൂടിയതില്ക്കാര് നിഴല്പ്രായമായിതേ. 6 
അവിടെക്കണ്ടിതാശ്ചര്യമമ്മട്ടമ്പ നിറഞ്ഞതില് 
ആകാശചാരിയാം ജീവി ചരിക്കാതായിതൊന്നുമേ. വ് 

കിണഞ്ഞെയ്ു. സാതൃകിയയം പാണ്ഡവന് ധര്മ്മരാജനും 
മററു സൈന്യങ്ങളും ചെയ്തതില്പാ ചെററും പരാക്രമം. 8 
ദ്രോണപുത്ര൭ന്്റ കൈവേഗമങ്ങു കണ്ടു മഹാരഥര് 
വിസ്മയപ്പെട്ടു രാജാവേ, നേരേ നോക്കുന്നതിന്നുമേ 9 

ശക്തരായീല മന്നോര്കഠം തപിക്കും സുരൃതുല്യനെ. 
സൈന്യം മുടിച്ചതായ”ക്കണ്ടാ ദ്രരപദേയര് മഹാരഥര് 10 
ധര്മ്മരാജന് സാതൃകിയ്യം കൂടം പാഞ്ചാലവീരരും 
ഘോരമുത്യഭയം വിട്ട പാഞ്ഞേററു ദ്രരണി യോടുടന്. 1 

ശൈനേയനെഴുവത്തേഴവ്പെയ്കുടന് ദ്രോണപുത്രനില് 

പൊന്നു കെട്ടിച്ചെഴുത്ത ണിയസ്വേഴെയ്യിതു വീണ്ടമേ. 12 

മൂന്നൊത്തെഴു വ ര്ധര്മ്മഭൂദവഴാ പ്രതിവിന്ധ്യനും 
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മൂന്നമ്പാ ശ്രുതകര്മ്മാവുഞ്ചേമ്പാ ശ്രുതകീര്ത്തിയയം 36 

ഒന്പതാസ്പതസോമന് താന് ശതാനീകനൊരേഴമേ 

വേറിട്ട പല ശുരന്മാരെയ്യാരവനെ മുററുമേ. 14, 

അവന് ചൊടിച്ചുടന് ഭ്ൂപം പാമ്പിനെപ്പോലെ ചീററിയോന് 

തേച്ച ബാണങ്ങളിരുപത്തഞ്ചെയ”തൂ ശിനി വീരനെ. 16 

ശ്രുതകീര്ത്തി യെയങ്ങൊന്പതഞ്ചമ്പാസ്സതസോമനെ 

എട്ടമ്പാ ശ്രൃതകര്മ്മാവെ പ്രതിവിന്ധ്യനെ മൂന്നുമേ. 16 

ശതാനീകനെയങ്ങൊന്പതഞ്ചമ്പാദ്ധര്മ്മപുത്രനെ 

പിന്നെ മററും ശുരരെയങ്ങീരണ്ടമ്പെയ്തിതായവന്. 17 

ശ്രുതകീര്ത്തിക്കെഴും വില്ല കൂരമ്പെയ്ത നൂറുക്കിനഠന് 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തി ശ്രുതകീറ്ക്തി മഹാരഥന് 28 

ദ്രരണായനിയെ മുന്നെയ്തിട്ടെയ” തൂ കൂരന്പ പേറെയും. 

ശരവര്ഷംകൊണ്ട നൃപ, ദ്രണി പാന്നീട മാരിഷ! 19 

ചുററുമാസ്സ്സൈന്യമൊട്ടക്കു മുടിനാന് ഭരതര്ഷഭ! 

അമേയാത്മാവുടന് പിന്നെദ്ധര്മ്മരവജന്െറ കാരമ്മുകം 20 

ദ്ൂരണി കണ്ടിച്ചിതു ചിരിച്ചെയ് തൂ മൂന്നു ശരങ്ങളും. 

രാജാവേ, ധര്മ്മജന് പീന്നെ വേറേ വില്ലൊന്നെടുത്തുടന് 21 

എഴ"വതമ്പാ ദ്രോണജനെക്കകൈക്കും മാറത്തുമെയ്ക്തേ. 

ചൊടിച്ചു സാതൃകിയയടനെയ്യം ദ്രരണിധനുസ്സിിനെ മമ 

മുര്ച്ചയള്ളര്ദ്ധചന്ദ്രം കൊണ്ടറത്തലറിയാഹവേ. 

വില്പറെറാരാ ദ്രോണപൃത്രന് ശക്തിയാല് ശക്തി മത്തരന് ൧൫ 

തേര്ത്തട്ടി ല്നിന്നാശു വീഴ്ത്തീ ശൈനേയനുടെ സുതനെ. 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തി ദ്രേണപുത്രന് പ്രതാപവാന് 4൪ 

ശൈനേയനെബ്ദഠണവര്ഷം കൊണ്ടുടന് മൂടി ഭറരത! 

അവന്െറയശ്വങ്ങഠം സുതന് ചാകയാല് പാഞ്ഞു സംഗരേ 25 

അങ്ങുമിങ്ങും മണ്ടുവതു കാണായ'വന്നിതു ഭാരത! 

ശര്ൂജ്ഞമ്രേഷ്നാം ദ്രോണപൃത്രനെദ്ധര്മ്മജാദികം 26 

ഉരക്കോടെതിര്ത്തേററുകൊണ്ടാര് കൂരമ്പുകഠം ചൊരിഞ്ഞവര്. 

ചൊടിച്ചെത്തുന്നായവരെപ്പാര്ത്തു കണ്ട പരന്തപന് 27 

ചിരിച്ചേററപിടിച്ചാനാ വന് പോരില് ദ്രോണനന്ദനന്, 

പരം ശരശതജ്വാലന് പടക്കാട മഹാരഥന് 28 

പോരില്ച്ചുട്ടു ദ്ൂരണി കക്ഷം കാട്ടിലഗ്നി കണക്കിനെ. 

ദ്രോണപുത്ര൯ തപിപ്പിക്കും പാണ്ഡു പുത്രന്െറയാപ്പട 9 

തിമിയേററുള്ളഴിമുഖപ്രായം ക്ഷോഭിച്ചു ഭാരത! 

അവരാ ദ്രോണപുത്രന്െറ വിക്രമം കണ്ടു മന്നവ! 30 

ദ്രോണപൃത്ര൯ പാണ്ഡുവര്ഗ്ഗമൊക്കക്കൊന്നെന്നുമോര്ത്തു 

മഹാരഥന് ധമ്മജനാ ദ്രണിയെച്ചേര്ത്തണചുടന് പോയ്, 
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ദ്രേണപുത്രനൊടായ ചൊന്നാന് രോഷ ഠാ ര്്ഷമകിയന്നവന്: 

'” അങ്ങയ്ണ്തില്ലം പ്രീതിപോലുമങ്ങന്ത്റില്ലാ കൃതജ്ഞത ടമ 

നരവ്്യാഘ, ഭവാനെന്നെത്തന്നെ കൊല്വാന് നി നഴഷ്കണുയാല്. 
ചെയ്യേണം ബ്രാഹ”മണന് ദാനം സ്വാദ്ധ്യായം തപമെന്നിവ 
ക്ഷത്രിയന് വില്ലുലഷ്ക്കേണം ബ്രാഹ്മണാഭാസനാണു നീ. 
മഹാബാഹോ ഭവാന്കാണ്കെപ്പോരില്വെല്വേന്കുരുക്കളെ 

പോരില് കര്മ്മം ചെയ്തുകൊഠംക ബ്രഹ”മബന്ധു ദൃഡം 
എന്നു കേട്ട മഹാരാജ, ചിരിച്ചാ ദ്രോണനന്ദനന് [ഭവാന്. "' 
തക്കതഠം തത്ത്വമെന്നോര്ത്തു മിണ്ടീലുത്തരമൊന്നുമേ. 
ഒന്നും മിണ്ടാതുടന് പാണ്ഡുപുത്രനെശ്ശൂരവൃഷ്യിയാല് 36 

ക്രുദ്ധന് കാലന് പ്രജകളെപ്പോലെ യുദ്ധത്തില് മൂടിനാന്. 
ദ്രോണനന്ദനനവ്പെയ്ക മൂടുമ്പൊഴുതു മാരിഷ! 317 
പെരുമ്പടയെ വിട്ടിട്ട പാര്ത്ഥന് പി൯വാങ്ങിനാനുടന്. 
ആ യുധിഷ്യിരനാം ധര്മ്മപുത്രന് പി൯വാങ്ങിയപ്പൊഴേ 98 

ദ്രോണപുത്രനുടന് ഭൂപ, താനും പോ മഹാശയന്. 
വന്പോരില് ദ്രരണിയേ വിട്ട യുധിഷ്ഠിരനിളാപതേ! 99 

കടുങൈം ചെയ്യുവാന് നിന്റെ സൈന്യം നോക്കിക്കരേറിനാന്. 

56. സങ്കുലയുദ്ധം 

ദുര്യോധനന് നകലസഹദേവന്മാരുമായി ഏററുമട്ടന്നു. മാദ്രീ പുത്രന്മാര് 

ക്ഷീണിച്ചതു കണ്ടു് ധ്ൃഷ്ടദയമനന് സഹായത്തിനായി പാഞ്ഞെത്തുന്ന. ദുര്യോ 
ധനന് തോററു പിന്മാറുന്നു. കര്ണ്ണന് പാഞ്ചാലരേയും അര്ജ്ജുനന് സംശഘഏ്ക 

ന്മാരേയും കൂട്ടകാരോടുകൂടി സംഹരിക്കുന്നു, ഭീമസേനന് കാഠരവസേനന്റ്കൂ 
വലീയ നാശം വരുത്തുന്നു. അര്ജ്ജുയനനുമായി ഏററുമുട്ടുന്ന അശ്വത്ഥാമാവു” 

അനമ്പേററ മോഹലസ്യപ്പെടുന്നു. സാരഥി ആചര്യേപുത്രനെ പോര്ക്കുള 

ത്തില്നിന്നു മാററുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ചേദി കേകയ പാഞ്ചാലര് ചുഴലും ഭീമസേനനെ 

താനേ തടുത്തമ്പുകളാല് മൂടിനാനര്ക്കനന്ദനന്. 1 

ചേദിസ്ൃ ഞ്ജയകാരൂഷമഹാരഥരെയങ്ങുടന് 
ഭീമസേനന് നോക്കി നില്ലയെപ്പോരില് കര്ണ്ണന് വധിച്ചുതേ. 2 

തേരാളി കര്ണ്ണനേ വിട്ടാബ്ഭീമസേനനുമപ്പെൊഴേ 
ഉണക്കക്കാട്ടി ലെരിതീ പോലെത്തീ കുരുസേനയില്. ി 
കര്ണ്ണന് കേകയപാഞ്ചാലസ്ു ഞജയ ന്മാരെയാഹവേ 
മഹേഷ്വാസന്മാരെയകങ്ങ കൊന്നൊട്ടക്കിയ സംഖയൃമേ. ൫ 
പാര്ത്ഥന് സംശപ്ൃകന്മാരില് കരവന്മാരില് മാരുതി 
കര്ണ്ണ പാഞ്ചാലരിലുമേ ക്ഷയം കെയ തൂ 2 ഹാരഥര്. ട 

൭0 
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അഗ്നികഠംക്കൊക്കുമീ മുവമെരിക്കും ക്ഷത്രിയര്ഷഭര് 
നശിച്ചു പോരില് നൃപതേ, നിന്െറ ദുര്മ്മന്ത്രിതത്തിനാല്. 6 

ദുര്യോധനന് ചൊടിച്ചൊന്പതമ്പാല് നകലനെപ്പമം 
വേധിച്ചൂ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, നാലു വാജികളേയുമേ. 7 

അമേയാത്മാവുടന് വീണ്ടും നിന്െറ പുത്രന് നരേശ്വര! 

ക്ഷുരത്താല് സഹദേവന്്െറ പൊന്നിന്കൊടി യറുത്തുതേ. ൫ 

മുവേഴവ്പെയ്കു നകുലന് ക്രുദ്ധനായ” നിന്െറ പുത്രനെ 
യുദ്ധത്തി ലഞ്ചമ്പവ്വണ്ണം രാജാവേ, സഹദേവനും. 9 

വില്ലാളി ശ്രേഷ്ണരായോരാബ'ഭരതശ്രേഷ്ഠരെത്തദാ 
ചൊടിച്ചു മാറത്തയ്യഞ്ചു ബാണമെയ്കീടനാനുടന്. 20 

രണ്ട ഭപ്പങ്ങളെക്കൊണ്ട രണ്ട വില്പം നുൂറുക്കിനാന് 

യമന്മാരിലുമുക്കോടേ മൂറേ.ഴവ്പെയ്ത്കു മന്നവ! 11 

അവന് ദവേറിട്ടിന്ദ്രചാപതുല്യമായുയള്ള വില്ലുകഠം 

ഏന്തിശ്ശോഭിച്ച വീരന്മാര് പോരില് ദേവസുരോപമര്. 19 
ഭ്രാതാക്കളക്കിട്ടടരിലാ ഭ്രാതാവിങ്കല് മന്നവ! 
ശരവര്ഷം തൂകി വീരര് കാര്കളദ്രിയിലാംവിധം. 13 

ഉടന് ചൊടിച്ചു നൃപതേ, നിന്െറ പുത്രന് മഹാരഥന് 
അവ്പെയ്ക്ക നിരത്തീ വില്ലാളി വീ രരാപ്പ:ണ്ഡുപുത്രരെ. 19 

അവന്െറ വില്ല വട്ടത്തില്ത്തന്നെ കാണായി ഭാരത! 
ചുററും പുറപ്പെടുമ്മാറു കാണായീ വിശിഖങ്ങളം. 10 

അവന്്റെറയമ്പാലെ മുടിത്തെളിയാതായി പാണ്ഡവര് 
കാര് മൂടി പ്രഭ പോയുള്ള ചന്ദ്രാര്ക്കന്മാര് കണക്കിനെ. 16 

പൊന്കടക്കെട്ടമായ” ചാണയഷ്ക്കിട്ടാബ്ബാണങ്ങഠം മന്നവ! 
ദിക്കൊക്ക മൂടിയര്ക്കന്െറ രശ“മിജാലം കണക്കിനെ. 317 
ആകാശമോ ശരമയമടഞ്ഞങ്ങനെ നില്ലവേ 
യമര്ക്കു രൂപം കാണായീ കാലാന്തകയമോപമം. 18 

നി നതകന്തന് വിക്രമത്തെയവര് കണ്ടു മഹാരഥര് 

മുതൃപാര്ശ്വത്തെത്തി മാദ്രീപത്രരെന്നോര്ത്തിതപ്പൊഴേ. 39 
ഉടന് പാണ്ഡവസേനാനി മഹാരഥനിളാപതേ! 
ദുര്യോധനന്ൃറപന് നില്ലും ദിക്കിലേക്കെത്തി പാര്ഷതന്. 20 
ശുരമാദ്രീസുതമഹാരഥര്ക്കും മുന്പണഞ്ഞുടന് 

ധൃഷ്ടദ്യമ്നന് നി ന്മകനെത്തടുത്തു വിശിഖങ്ങളാല്. 21, 
അമേയാത്മാവായ നിന്െറ പുത്രനേററമമര്ഷണന് 
ചിരിച്ചെയ്യാനിരുപതുഞ്ചും പഞ്ചാല്യനേ ൬ൃപ! കളു 
പിന്നെ വീണ്ടുമരേയാത്മാവാ നിന് പുത്രനമര്ഷണന് 
പഞ്ചാല്യനെത്താനറുപത്തഞ്ചമ്പെയ്യലറീടിനാന്. 28 
അമ്പും വില്പും കൈയുറയമവന്്െറയഥ മാരിഷ! 
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മൂര്പ്പയേറും കുത്തിയമ്പെയ്യറത്തു പോരില് മന്നവന്. 1] 

മുറിഞ്ഞൊരാ വില് വെടിഞ്ഞു പാഞ്ചാല്യന് ശത്രുകര്ശനന് 

വേറേ ഭാരം താങ്ങിടുന്ന പുത്തന് വില്ലേന്തിനാനുടന്. മ5 

ക്കില് ജ്വലിച്ചിടമ്മാറ സംരംഭാരണലോചനന് 

ശോഭില്ലിതു മഹേഷ്വാസന് ധൃഷ്യദ്യമ“നന് കൃതവ്രണന്. 26 

ചീററം പാമ്പൊത്ത നാരാചം പതിനഞ്ചെണ്ണമായവന് 

ഭരതമശ്രേഫ്:നെക്കൊല്വാന് ധദുഷ്ടദ്യമ്നനയച്ചുതേ. 7 

മന്നന്െറ പൊന്നണിച്ചട പിളര്ന്നട്ടാശശുരങ്ങളോ 

മയി ല്കങ്കച്ചിറകെഴന്നവ കേറീ ധരിത്രിയില്. 28 

ഏററമെയത്തേററ നിന് പുത്രനേററം ശോഭിച്ചു മന്നവ! 

വസന്തത്തില് പൂത്ത പെരുംമുരുക്കെന്ന കണക്കിനെ. 9 

നാരാചത്താല്ച്ചുട പൊട്ടീ ട്ടെയ”ത്തേറേറററം തകര്ന്നവന് 

ക്രൃദ്ധന് ഭല്പം കൊണ്ട ധൃഷ്ടദ്യമ"നന൯തന് വില് നുറുക്കിനാന്. 

ഉടന് വില്പറെറാരവനെത്തിടുക്കത്തോ$ മന്നവന് 

ഭ്രൂ മദ്ധ്യത്തില് പത്തു ബാണമാഴ"ത്തിവിട്ടൂ നരേശ്വരന്. 38 

മുഖശോഭയവന്നേകീ ചാണന്ക്റിട്ടള്ളൊരമ്പുകഠം 

തേനുണ്ണും വണ്ടുകം വിട്ടന്നബ'"ജശോഭ കണക്കിനെ. 32 

മുറിഞ്ഞോരാ വില് വെടിഞ്ഞ ധ്ൃഷ്ടദയമ“നന് മഹാശയന് 

വേറേ വില്ലേന്തി വേഗത്തി ജ്ബഭല്പങ്ങഠം പതി നാറുമേ, ൫3 

അഞ്ചാല് ദുര്യോധനനുടെ സുതാശ്വഹതി' ചെയ്തുടന് 

പൊന്നണിഞ്ഞുള്ളൊരാ വില്ലും ഭല്പം കൊണ്ട നുറുക്കിനാന്. ൫84 

ഉപസ്കരമെഴും തേരു കുട വാഠം വേല് ഗദദ്ധ്വജം 

പത്തു ഭല്പംകൊണ്ടറുത്തു നിന്െറ പുത്രന്െറ പാര്ഷതന്. 86 

ശുഭം മണിമയം ഹേമാംഗദമാം ചിത്രപന്നഗം 

കുരുരാജദ്ധവജം വീണു കണ്ടു മന്നവരേവരും. 36 

തേര് പോയ് സര്വ്വായധവുമററാദുര്യോധനനേ രണേ 

ഭ്ൂരാതാക്കഠം പരിരക്ഷിച്ചു സോദര്യര് ഭരതര്ഷഭ! 37 

ആ നമരേശ്വരനെദ്ടണ്ഡധാര൯: തേരേററി മന്നവ! 

ധൃഷ്ടമ്യമ“നനന് കണ്ടനില്ലെപ്പോര്ക്കളം വിട്ട മഠററിനാന്. 88 

കര്ണ്ണന് സാത്ൃയകിയേ വെന്നു രാജ്യകാംക്ഷി മഹാബലന് 
ഉഗ്രേഷുവാം ദ്രോണഹന്താവോടെതിര്ത്തേററി താഹവേ. 39 

അവനെപ്പിന്പുറേ ചെന്നമ്പെയ്ന്റേററു ശിനി നന്ദനന് 
ആനയ്യെപ്പപീന്പുറേ ചെന്നു കുത്തുമാന കണക്കിനെ. 30 

വന്പാര്ന്നിടുന്ന യോധന്മാര്ക്കേററമുണ്ടായി ഭാരത! 
കര്ണ്ണപാര്ഷതമദ്ധ്യത്തില് നിന്നാഠംക്കാര്ക്കു മഹാരണം. 41 

1 ഹതിംംംകൊല, 2 ദണ്ഡധാരന് ച ദര്യോധനന്റെറ സഹോദരന്മാരില് 

ഒരാഠം, 
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നമുക്കും പാണ്ഡവന്മാര്ക്കും പിന്തിരി ഞ്ഞോരു യോധനും 

കാണപ്പപട്ടില്ല പഞ്ചാല്യരോടു കര്ണ്ണനെതി ര്ക്കവേ. കമ 

ആക്ഷണത്തില് നരശ്രേഷ്ഠ,ഗജാശ്വനരസംക്ഷയം 

ഉണ്ടായീ രണ്ട ഭാഗത്തും മദ്ധ്യാഹ്നസമയം നൃപ! 43 
പാഞ്ചാലന്മാര് മഹാരാജ, സത്വരം ജയകാംക്ഷികളം 

മേത്തില് പക്ഷികഠം കണക്കെത്തീ കര്ണ്ണനി ലേവരും. കക 

കിണഞ്ഞേററാദ്ധീരരെത്താന് ക്രുദ്ധനായോരു കര്ണ്ണനും 

ബാണാഗ്രം കൊണ്ട തിരയുംവണ്ണം മുന്പിട്ടടുത്തുതേ. 46 
വ്യയാഥഘകേതു സുശര്മ്മാവു ചിത്രന് ചിത്രായധന് ജയന് 

രോചമാനന് ശുക്ൃനേവം ദര്ജജയന് സിംഹസേനനും 46 

ഇവരോടേല്ലെയാംവ്രര് വളഞ്ഞു നരമുഖ്യനെ 

ചൊടിച്ചമ്പെയ്കു യുദ്ധത്തില് ശോഭിക്കുന്നൊരു കര്ണ്ണനെ. ക? 
പൊരുതു, ശൂരരവരെ മനുജേന്ദ്ര, പ്രതാപവാൻ 
എട്ട കൂരമ്പെയ്കു കര്ണ്ണൂനെട്ടപേരെ മശക്കിനാ൯. 9 

ഉടന് വേടറ മഹാരാജ, സുതപുത്രന് പ്രതാപവാന് 

യുദ്ധ കോവിദരറം യോധന്മാരെക്കൊന്നിതസംഖ്യമേ. 9 

ജിഷ്ണുവെജ്ജിഷ്ണു കര്മ്മാവെബ”ഭദ്രദേവാപി മാരെയും 
ദണ്ഡനെച്ചിത്രനെച്ചിത്രായധനേ ഹരിയ്േയുമേ 50 

സിംഹകേതുവിനെ രോചമാനനെശ്ശൂലഭാഖ്യനെ 
ചൊടിച്ചു കൊന്നാനീച്ചേദിമഹാരഥരെയായവന്. 91 

അവരെക്കൊന്നിടും കര്ണ്ണന്നുള്ള രൂപം വിളങ്ങിതേ 

ചോര മെയ്യിലണിഞ്ഞോരു രുദ്ദന്നെന്നോണമൂര്ജ്ജിതം. 62 

അവിടെക്കര്ണ്ണനവ്പെയ്യ കൊമ്പനാനകഠം ഭാരത! 
പേടിച്ചു ചുററും പാഞ്ഞോടീ ബഹളം കൂട്ടിടംപടി. ൭3 

നിലത്തു വീ ചിലതു കര്ണ്ണബാണങ്ങളേററവ 

വ്ൂമേററദ്ദരികഠം കണക്കോരോമട്ടാരവത്തൊടും. 64 

ആനയശ്വങ്ങഠം തേരാഠംകളി വ ചുററും പതിച്ചഹോ! 
കര്ണ്ണുെറ തേര് പോയ വഴി വിരിക്കപ്പെട്ട പാരിടം. 55 

ഭീഷ'മരും ദ്രോണരും പോരില് നിന്നാഴയാംക്കാര് വേറെയാരുമേ 
ചെയ്തീ ലമ്മട്ടള്ള കര്മ്മമായവന് ചെയ്ത മാതിരി. 06 

കര്ണ്ണനാനകളില്ത്തേരുകളിലേവം ഹയങ്ങളില് 
ആയക്കാരിലും നരവ്യാഘ, ചെയ്തു കദനമേററവും. 5? 

മാന്കൂട്ടത്തില് പേടി വിട്ടു സിംഹം ചുററുന്ന വണ്ണമേ 
കര്ണ്ണന് പാഞ്ചാലമദ്ധ്യത്തില് സഞ്ചരിച്ചിതു നിര്ഭയം. 98 

സിംഹം പേടില്ല മാന്കൂട്ടം ചുററുമോടിച്ചി$ടംപടി 
പാഞ്ചാലത്തേര്നിരകളെക്കര്ണ്ണനോടിച്ചു ചുററുഴമ. 69 

സിംഹത്തിന് വായില്്പെട്ട മാന്കഠം ജീ വില്ലിടാപ്പടി 



804. കര്ണ്ണവധപര്വ്വം 

കര്ണ്ണുന്െറയരികില്പ്പെട്ടദോര് ജീവിപ്പീല മഹാരഥര്. 6 

കത്തുന്ന തീയില്പ്പ്പെട്ടീടില് ജനങ്ങളെരിയും പടി 

പോരില്ക്കര്ണ്ണാഗ്നിയില്പ്പെട്ട വെന്തൃ സ്യഞ്ജയര് ഭാരത! 61 

ചേദിപഞ്ചേലരില് കര്ണ്ണന് തനി യേതന്നെ ഭാരത! 

പേര് പുകഴതത്തിക്കൊന്നു വിട്ടു പല ശരവരിഷ്രെ. 62 

എനിക്കും തോന്നി കര്ണ്ണന്റെറ വിക്രമം കണ്ട മന്നവ! 

കര്ണ്ണങ്കല്നിന്നു പാഞ്ചാല വിട്ടപോകില്ലൊരുത്തനും. 63 

കര്ണ്ണന് പാഞ്ചാലരെപ്പോരില് വീണ്ടും വീണ്ടും മുടിച്ചുതേ 

പാഞ്ചാലന്മാരെ വന് പോരില് കര്ണ്ണന് കൊല്വതു കണ്ടുടന്64 

ചൊടിച്ചു പാഞ്ഞേററു ചെന്നതൂ ധര്മ്മരാജന് യുധിദഷ്യിരന്. 

ധ്ൃഷ്ദ്യമ*നന് ദ്രപദേയന്മാരും കര്ണ്ണനെ മാരിഷ! 65 

വളഞ്ഞു ശത്രഹരനെ മററസംഖ്യം ജനങ്ങളും. 

ശിഖണ്ഡി സഹദേവന്താന് നകുലന് നകലാത്മജന് 66 

ജനമേജയ ശൈനേയന്മാരൊട്ടേറെ പ്രഭദ്രകര് 

ഇവര് ധൃഷ്ടദ്യമ”നനും മുന്നണിയായ നിന്നു സംഗരേ 67 

ഓജസ്സ്റള്ളേഠര് കര്ണ്ണനെയിഷ്വസ്രുമെയ്ക്ു വിളങ്ങിനാര്. 

കര്ണ്ണനാച്ചേദിപാഞ്ചാലപാണ്ഡവന്മാരെയാഹവേ 68 

ഗരുഡന് പാമ്പുകളെയാം പോലേററു താന് ബഹുക്കളെ. 

കര്ണ്ണന്നവ രൊടണ്ടായീ ഘോരയുദ്ധം ധരാപതേ! 69 

പണ്ട വാനോര്ക്കസുരരോടടരുണ്ടായവണ്ണമേ. 

ഒത്തമ്പുമഴ പെയ്യന്നാ മഹേഷ്വാസരെയൊക്കയും 70 

ഒററയ്കുടച്ചി തവ്ൃഗ്രനിരുട്ടര്ക്കന് കണക്കിനെ. 

പാണ്ഡവന്മാരുമായ” കര്ണ്ണന് പൊരുതുമ്പോതു മാരുതി 71 

യമദണ്ഡോഗ്രമാം ബാണമെയ്കടച്ചു കുരുക്കളെ , 

മത്സ്യകേകയ ബാല്ഹീകസിന്ധുമദ്ര വസാതികഴം 72 

ഇക്കുട്ടരോട വില്പാളി യൊഠററക്ക്കേററ വിളകങ്ങിനാന്. 

ഭീമന് മര്മ്മത്തില് നാരചേമെയ്ക്ക വിട്ടുള്ള കുംഭികഠം 78 

മേലാഠം ചത്തവ വീണിട്ട കമ്പിപ്പിച്ചു ധരിത്രിയെ. 

മേലാഠം ചത്തുള്ളൊരശ്വങ്ങഠം ചത്ത കാലായഠംജനങ്ങളും 4 

പെരുത്തുണ്ട കിടക്കുന്നു പിളര്ന്നും ചോര കക്കിയയം; 

ആയ്യധം പോയ വീണിതേവം തേരാളികളസംഖ്യൃമേ. 5 

അവര് കാണായ" മുറിപ്പെട്ട ഭീമഭീത്യാ മരിച്ചവര 

രഥി സാദി കയം സുതന്മാര് കാലാളശ്വങ്ങളാനകടം 776 

ഇവ ഭീമന്െറയമ്പേറററേറററം ചിന്നീ ധരിത്രിയില്. 

സ്മംഭി ച്ചപോഭലയായ* നിന ഭീമസേനഭയാര്ത്തിയാല് 7? 

വ്രണപ്പെട്ടദ്യമം കെട്ട ദുര്യോധനബലം നൃപ! 

നിശ്ചേഷ്ടം ദീനമായോരാസ്റ്സറന്യം ശോഭില്ലിതാഹവേ 78 



സങ്കലയുദ്ധം 905 

വെള്ളം തെളിഞ്ഞ കാലത്തു സാഗരം പോലെ മന്നവ! 

ഇളക്ക മെന്നിയേ നിന്നുപോയി നിന്നുടെയാബ്ബലം, 19 

മന്യവി മൃബലം ചേരന്നതപ്പോോയം ദര്പ്പമൊഴിഞ്ഞഹോ! 

നിഷ'പ്രഭപ്രായമായ “ത്തിര്൪നനൂ നിന്െറ പുത്രന്െറയാബ്ബലം.80 

പരസ്ററരം പൊരുതിടുമാബ്ബലം ഭരതര്ഷഭ! 

ചോരച്ചാട്ടത്തിലലിയെച്ചോരയാടിച്ചമഞ്ഞുതേ. 81 

പരസ്ത്രം കൊന്നു വിട്ട ഗമിച്ചു ഭരതര്ഷഭ! 

പോരില് കര്ണ്ണന് ചൊടിച്ചിട്ട പാണ്ഡവര്ക്കുള്ള സേനയെ;84 

ഭീമന് കാരവരേയയംതാനോടിച്ചേററം വിളങ്ങി നാന്. 

അമ്മട്ട രാദ്രമാശ്ചര്യക്കാഴ,യാം പോര് നടക്കവേ 83 

പടയ്ക്കു നടുവെക്കൊന്നു പല സംശപകവ്രജം; 

ജയിയാമര്ജജുനന് ചൊന്നാൻ വാസുദേവനൊടി ങ്ങനെ: ൫84 

“ പൊരുതീടുന്നൊരീ സ്സ്റൈനൃയമുടഞ്ഞിതു ജനാര്ദ്ദന! 

ഇതാ കൂട്ടത്തൊടോടുന്നൂ സംശപ്ൃകമഹാരഥര്. 85 

സിംഹനാദം മാന്കഠംപോലെന്നമ്പവേല്ലാനരുതായ്കയാല് 

സ്ൃഞ്ജയപ്പുടയങ്ങുണ്ട പിളരുന്നു മഹാരണേ. 86 

ഇതാ ധീ മാന് കര്ണ്ണുനുടെയാനച്ചങ്ങലയാം കൊടി 

കാണുന്നൂ രാജസൈന്ൃത്തിന്നുള്ളില് വീണ്ടും ചരിക്കുലേ. 87 

പോരില് കര്ണ്ണനെ വെന്നീടാനാവില്പന്യമഹാരഥര് 

ഭവാനറിയയമേ വീരൃവി ക്രമം പൂണ്ട കര്ണ്ണനെ. 88 

പോക കര്ണ്ണന് നമ്മുടെയ സൈന്യമോടിച്ചിടുന്നിടം 

പോരില് വിട്ടങ്ങോട്ട ചെല്ക രഥിയാം കര്ണ്ണനുള്ളിടം. 89 

ഇതെനിക്കുണ്ട തോന്നുന്നു കൃഷ്ണം നിന്മതമെനത്തുവാന്?'' 

അവന്െറയീ വാക്കു കേട്ടു ചിരിച്ചും കൊണ്ട കേശവന് 90 

പാര്ത്ഥനോടോതി ' 'പോകാശു കരരവാനത്തത്തു പാണ്ഡവ!” 

ഉടന് നിന്നുടെ സൈന്യത്തില് കണ്ണുനോടില്ച വാജികഠം 9) 

ഹംസവര്ണ്ണങ്ങഠം ചെന്നേറീ കൃഷ്ണപാണ്ഡവവാഹികഠം. 

കൃഷ്ണനോടിച്ചിടം പൊന്നും കോപ്പണി ശ്വേതവാജികഠം 943 

കേറിരച്ചല്ും ഭവല്സൈന്യം പിള൪ന്നൂ നാലുപാടുമേ. 

കാര്മുഴങ്ങും പോലിരനും വാനരദ്ധ്വജമാം രഥം 93 

കൊടിയാടി പ്പടയഷ്ക്കേറീ വിമാനം ദ്യവിലാംവിധം. 
കോപിച്ചു കോപരക്താക്ഷരേററവും ദൃതിയയള്ളവര് 4 

ആക്കൃഷ്ണാര്ജജൂനര് സൈന്യത്തില് കേറിശ്ശോഭിച്ചിതപ്പെൊഴേ. 
രണാദ്ധ്വരത്തിലാഫഹ്ൂതരായിച്ചെന്ന രണോദ്ധതര് 95 

യജ്വാക്കഠം യജ്ഞത്തില് വിളിച്ചശ്വനീദേവര പോലവേ. 
ക്രുദ്ധരാമാ നരവ്യാ ഘര് വേഗവാന്മാര്കളായിനാര 96 
കാട്ടില് കൈകൊട്ടലാല് കോപിച്ചുള്ള നാഗങ്ങഠം പോലവേ. 



800 കര്ണ്ണുവധപരവ്വം 

തേര്ക്കൂട്ടമശ്പപ്പടയും കയറിച്ചെന്നു ഫര്ഗുനന് 97 

കയറേന്തും കാലമട്ടില് സൈസ്യത്തില് സഞ്ചരിച്ചുതേ. 
നിന് സേനയിലവ൯ വിക്രമിപ്പുതായ്ക്കണ്ട ഭാരത! 99 

വീണ്ടും സംശപ്പ്കന്മാരെലച്ചൊല്പി വിട്ടിതു നിന്മകന്. 

ഉടനോരായിരം തേരും മുന്നമൂറാനയു മാംവിധം 99 

വന് പോരിങ്കല് പതിനാലായിരമേ തുരഗങ്ങളം 

മെല്ലും നേടിപ്പേരു കേട്ട ശുരരാകും ധനുര്ദ്ധരര് 100 

കാലാഠംപ്പുടകളവ്വണ്ണം രണ്ട ലക്ഷവുമൊപ്പമേ 
എതിര്ത്തു പാഠര്ത്ഥനെ മഹാരഥന്മാര് ശരവൃഷ്ടിയാല് 103 
പാണ്ഡുനന്ദനനെച്ചുററം മുടീടംപടി മന്നവ! 
പോരിലമ്പെയ്ക്ു മുടമ്പോഠം പരമദടനനാമവന് 102 

കയറേത്തും കാലമട്ടില് രാദ്രരൂപമെടുത്തവന് 

കാണേണ്ടന്നവനായ ത്തീ പാര്ത്ഥന് സംശപ്പകാന്തകന്. 

മിന്നലൊക്കും പൊന്നണിഞ്ഞ ശരം തൂകി നിരന്തരം 
ആകാശമാകകെയടനേ മൂടപ്പെട്ട കിരീടിയാല്. 104 

കിരീടിയാഞ്ഞെനയ്കു വിട്ടിട്ടെത്തും വന്പെഴുമമ്പു കഠം 

സര്പ്പങ്ങഠം പോലെ മറയെശ്ശോഭിച്ചു സര്വ്വവുംപ്രഭോ! 105 

പൊന്കടക്കെട്ടെഴും മൊട്ടുഴിഞ്ഞ തീക്ഷ“ണശരങ്ങളെ 
ദിക്കിരലാട്ടുക്കെയ്തവിട്ടിതമേയാത്മാവു പാണ്ഡവന് 106 

ഭൂവാകാശം സര്വ്വദിക്കും കടലും പര്വ്വതങ്ങളം 

പെ ാ്ടുന്നുണ്ടെന്നോര്ത്തു ലോകം പാര്ത്ഥന്െറ തലനി സ്വനാല്. 

പതിനായിരമുര്വ്വീശന്മാരെക്കൊന്നു മഹാരഥന് 

സംശപ്ൃക പ്രപക്ഷത്തില് പാര്ത്ഥന് സത്വരമെത്തിനാന്. 107 
കാംബോജരക്ഷയിലെഴും പ്രപക്ഷം പുക്കു ഫല്ഗുനന് 
ഇന്ദ്രന് ദാനവരെപ്പോലെയാഞ്ഞവമ്പെയ്കു മശക്കിനാന്. 109 

എതി ര്ശത്രുക്കളടയ ശ്ര്തമേന്തുന്ന ഹസ്പവും 
കൈയും കാലും തലകളും ഭല്പം വിട്ടു നറുക്കിനാന്. 110 

അംഗാംഗാവയവം പോയിട്ടായധം വിട്ട വീണുപോയ് 

ചുഴലിക്കാറേററെറാടി ഞ്ഞ ശാഖാവ്ൃക്ഷങ്ങഠം പോലവേ. 111 

തേരാനയാള കുതി രക്കൂട്ടം കൊല്ലുന്ന പാര്ത്ഥനില് 
സുദക്ഷിണാനുജന് ചെന്നു വര്ഷിച്ചു ശരവൃഷ്ടിയാല്. 112 

അര്ദ്ധചന്ദ്രത്ഭഠംകൊണ്ടെയുമവന്തന് നീണ്ട കൈകളും 
ക്ഷുൃരംകൊണ്ടിന്ദുതുല്യാസ്ൃയത്തലയും വേറെയാക്കിനാന്. 116 

1 “ സമാച്ഛുന്നം ബഭര സര്വ്വം കാദ്രവേയൈരിവ" എന്നു മുലം. എല്ലാം 

സര്പ്പങ്ങളാല് ഭറയ്റ്കുപ്പെടുതുപോലെ ശോഭിച്ചു എന്നര്ത്ഥം. 5 സുദക്ഷീണാനു 

ജന് കാം ബാജാദശത്തെ രാജാവായ സുദക്ഷിണന്െറ സഹോദരന്. 
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ചോര ചാടിത്തേരില്നിന്നു ചത്തു വീണീടിനാനവന് 
വജ്കൂമേററു പിളര്ന്നോരു ഗൈരികാകദ്രിമുടി പടി 114 

ചത്തുകണ്ടിതു ഛാംബോജസുദക്ഷിണസഗര്ഭ്യനെ 
ഉയര് ന്നോനെപ്പത്മപത്രനേത്രനെച്ചാരുമൂര്ത്തിയെ. 1136 

സ്വര്ണ്ണസ്പംഭാഭനെബഭിന്നസ്വര്ണ്ണശൈലം കണക്കിനെ. 
വീണ്ടുമപ്പോോഠം പോര് നടന ഘോരമേററവുമല്ഭതം 116 

നാനാവസ്ഥകളണ്ടായീ പൊരുതുന്ന ഭടര്ക്കഹോ! 
ഒരമ്പാല് ചത്ത യവന ശക കാംബോജവാജികഠം 1117 
ചോരയാടിക്കൂടിയെങ്ങും രക്തമായീ ധരാപതേ! 
ഹതസൂതഹയത്തേര്കഠം മേലാഠം ചത്തുള്ള വാജികഠം 128 

മേലാഠം ചത്താനകഠം ഗജംചത്താനക്കാരുമൊത്തഹോ! 
അന്യ്യോന്യമേ മഹാരാജ, ചെയ് രൂ ഘോരം ജനക്ഷയം, 119 
പക്ഷപ്രപക്ഷമതുടന് സവ്യസാചി ഹനിക്കവേ 
ജയിയാം ജിഷ൦ണവോടേററൂ സത്വരം ദ്രോണനന്ദനന്. 120 

കാര്ത്തസ്വരപ്പ്യൊന്നണിഞ്ഞ പെരുംവില്വിട്ടലച്ചവന് 

അര്ക്കനംശുക്ക ളെപ്പോലെ ഘോരബാനങ്ങളേന്തുവോന് 121 
ക്രോധാമര്ഷവിവ്ൃവത്താസ്യയന് രക്താക്ഷന് വിലസീ ബലി 
ക്രുദ്ധനന്തേ കിങ്കരദണ്ഡേന്തും മുത്ൃ കണക്കിനെ. 122 
ഉടനതൃഗ്രവിശിഖം വര്ഷിച്ചു കൂട്ടമിട്ടവന് 
എയ്യൊരാബ്ബാണ മേറേറാടീ പാണ്ഡവപ്പട മന്നവ! 128 
അവന് തേരാണ്ട ദാശാര്ഹന്തന്നെക്കണ്ട ധരാപതേ! 
വീണ്ടം ചൊരിഞ്ഞാനതൃഗ്രശരവര്ഷങ്ങഠം മാരിഷ! 324 

ചുററുമേ ദ്രരണി തൂകീടന്നവയെത്തീട്ട മന്നവ! 

തേരാണ്ട കൃഷ്ണാര്ജജൂുനന്മാര മൂടപ്പെട്ടിതു കേവലം. 125 

തീക്ഷാണബാണഗണം കൊണ്ടാ ദ്രോണപുത്ര൯ പ്രതാപവാ൯ 
പോരില് കൃഷ്ണാര്ജജുനന്മാരെ നിശ്ചേഷ്ടന്മാര്കളാക്കി നാന്. 

ഹാഹായെന്നായിതന്നേരം ചരാചരമശേഷവും 

ചരാചരം കാപ്പവരെയമ്പാല് മൂടീട്ട കാണ്കയാല്. 1277 

സിദ്ധചാരണസംഘങത്ങാം വന്നണഞ്ഞിതു ചുററുമേ 

ക്ഷേമം ലോകങ്ങഠക്കു കിടിലലീയെന്നുള്ളി ലോര്ത്തവര്. 18 

രാജാവേ, മുന്പു ഞാന് കണ്ടിട്ടി ലമ്മട്ട പരാക്രമം 

പോരില് കൃഷ്ണാര്ജ൦ജൂനന്മാരെ മൂടും ദ്രരണിക്കെഴുംപടി. 122 

ശത്രുത്രാസനമശ്വത്ഥാമാവിന്െറ ചെറുഞാണൊലി 

സിംഹാരാവം പോലെ പല വട്ടം കേഠക്കായി മന്നവ! 190 

ഇടം വലം വലിച്ചെയ്ത പോരില് ചുററുമവന്നുടെ 
ഞാണംബുദനടുക്കുള്ള മീന്നല് പോലെ വിളങ്ങിതേ. 191. 

ൽ ശൈരികാദ്രി മുടി. കാവിമജ്ണു നിറഞ്ഞ പര്വ്വതത്തി ന്െറ കൊട്ടമു ടി, 
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അവ്വണ്ണുമേ ക്ഷിപ്രകാരി കൈയുറപ്പള്ള പ ണ്ഡവന് 

ആ ദ്രോണപുത്രനെക്കണ്ട പരം വ്യ .മോഹമാര്ന്നുപോയ്്. 1 ടക് 

തന് വിക്രമം മഹാത്മാവു പോക്കി യെന്നോരത്തിതായവന് 
അത്രദ്ണുവന്െറയാ രൂപം ദുര്ദ്ദര്ശം" പോരില് മന്നവ! 199 

ദ്ൂ൪ണി പാര്ത്ഥര്ക്കപ്രകാരം പെരും പോരു മുതിര്ന്നതില് 
മഹാബലന് ദ്രണി വാച്ചുവരുമ്പൊഴുതു മന്നവ! 194, 
പാര്ത്ഥന് താഴമ്പൊഴേ രോഷമാവേശിച്ചിതു കൃഷ്ണനില്. 

അവന് ചൊടിച്ചു വീര്പ്പിട്ട ദൂഷ്ടിയാല് ചുട്ടിടടംപടി 196 

നോക്കി നാന് ദ്രരണിയെപ്പോരില് വീ ണ്ടുമര്ജജകനനേയയമേ, 

ക്രൃദ്ധന് കൃഷ്ണന് സപ്രണയം ചൊന്നാൻ ജിഷ്ണുവൊടിങ്ങനെ: 

* “ഇതൊരത്ൃയല്ഭതം പാര്ത്ഥ, നിന്നില്ക്കാണുന്നു സംയൃഗേഃ 

ഇപ്പോഠംബ” ഭാരത, നിന്നേയീ ദ്രോണജന് കേറി നില്ലയയാല്. 

മുന്മട്ടില്ലലലി നിന് വീര്യം നിന്െറ കൈകരഠംക്കു ശക്തിയ്യം? 

കൈയിലിലല്ലി ഗാണ്ഡീവം നില്ലീലേ തേരിലര്ജ്ജുന! 136 

തകെകഠക്കിലല്ലി കശലമയഞ്ഞര്ീലല്ലി മുഷ്യിയും? 

ഉയര്ന്നു കേറിക്കാണുനനൂ വന് പേരില് ദ്രോണപുത്രനെ. 199 

ഇവനെഗ്ഗുരുഭൂവെന്നു മാനിച്ചു ഭരതര്ഷഭ! 

ഉപേക്ഷ ചെയ “വതോ പാര്ത്ഥ, കാലമല്പിതുപേക്ഷയില്.'" 

എന്നു കൃഷ്ണോ ക്തിയാല് ഭല്പം പതിന്നാലങ്ങെടുത്തുടന് 

വെമ്പേണ്ടപ്പോഠം ൨െമ്പലോടും ദ്രണിചാപം ന്മൂക്കിനാന്. 

ധ്വജം ഛത്രം കൊടിക്കൂറ തേര് വേല് ഗദയയമങ്ങനെ 

വത്സദന്തങ്ങളാല് ജത്രുദേശത്താഞ്ഞെയ്കിതേററവും; 14 

അവനേററം കോഹമോറു കൊടിക്കാലു പിടിച്ചുപോയ്. 

ശത്രുവേററം പീഡചെയ്തു മോഹില്പവനെ മന്നവ! 243 

പാര്ത്ഥങ്കല്നിന്നു രക്ഷിപ്പാന് സുതന് പോര്വിട്ടു മാററിനാന്. 

ഇതിണ്ന്െറയിടയില്ത്തന്നെ വിജയന് ശത്രുതാപനന് 144. 

. നിന്െറ സൈന്യം കൊന്നൊടുക്കീ നൂറുമായിരവും ശരി, 
ആ വീരനാം നിറെറ പുത്രന് കണ്ടനില്ലവെ മാരിഷ! കാ 

ഈവണ്ണം ക്ഷയമുണ്ടായ" മാററാരാല് നിന് ഭടര്ക്കഹോ! 

രാജന്, ഘോരക്രൂരനാശം നിന്െറ ദുര്മ്മന്ത്രിതത്തിനാല്. 146 

ജിഷ൦ണ സംശഫ്എകന്മാരെ, ക്കുരുക്കളെ വൃകോദരന്, 

പാഞ്ച്യാലരെക്കര്ണ്ണനുമപ്പോരില് കൊന്നു ക്ഷണത്തിനാല്. 137 

രദ്രം രാജന്, വീരപരക്ഷയഭേവം നടക്കവേ 

ക്രണക്കററ കബന്ധങ്ങളയര്ന്നേററിതു ചുററുമേ. 34.8 

ഏയ് ത്തേററ വേദനവപ്പെട്ടു പോര്വിട്ടാദ്ധര്മ്മപുത്നും 

വിളിപ്പാടകലം മാറി നിന്നൂ ഭരതസത്തമ! 149 

പ 
3 ദുര്ദ്ടര്ശം -- നേരിട്ട നോക്കാന് കഴിയാത്തതു”. 2 സുംയൃഗം യൂദ്ധം 



57. അശ്വത്ഥാമപ്രതിഞജ 

ദുര്യോധനന് സൈന്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പുിക്കുന്നു. ആയുധം താഴെ 
വച്ചു തന്െറ പിതാവാനെ വധിച്ച ധൃഷൂദൃയമ്നനെ കൊല്പാതെ ചട്ടയഴിക്ക 
യില്ലെന്ന് അശ്വത്ഥഠമാവു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദുര്യോധനന് കര്ണ്ണനോടു മടുത്തു ഭരതര്ഷഭ! 
പറഞ്ഞാനാശ്ശൂല്യനോടും മററു മന്നവരോടുമേ. 1. 

" “യദ്ൃച്ഛയാല് തുറന്നിട്ടാ സ്വര്ഗ്ഗദ്വാരമിതാഘഎമായ് 
കര്ണ്ണ, കിട്ടന്നിതു സുഖിക്ഷത്രയര്ക്കീവിധം രണം. 2 
തുലൃശൂരക്ഷത്രിയരോടേല്ലം ശ്രൂരര്ക്കു സംഗരേ 
ഇഷ്ടമാകുന്നു രാധേയ, വന്നുചേര്ന്നിതതങ്ങനെ. ടി 

പോരില് പാണ്ഡവരെക്കൊന്നു പുഷ്ടപ്പാര്ത്തട്ട നേടുവിന് 

വീരലോകം നേടുവിനല്ലെങ്കില് ശത്രുക്കഠം കൊന്നുടന്. " ഥി 
ദുര്യോധനന്െറയാ വാക്കു കേട്ടുട൯ ക്ഷത്രിയര്ഷഭര് 

ഹൃഷ്ടരറയാര്ത്തു സര്വ്വത്ര വാദ്യഘോഷം മുഴക്കിനാര്. 5 

ദുര്യോധനബലം പാരം പ്രമോദപ്പെട്ടിടടമ്പൊഴേ 
നിന് ഭടന്മാരെ ഹര്ഷിപ്പിച്ചുരലു ദാണിയിങ്ങനെ: 6 
* “ സൈന്യങ്ങളൊക്കയും കാണ് കെബ“ഭവാന്മാര്കണ്ടു നില്ലയവേ 

ധ്ുഷ്യദ്യമ“ന൯ കൊന്നു ശസ്ത്രം വെച്ചി രുന്നെന്െറയച്ഛുനെ. 77 

ആ ഞാനതിലമര്ഷത്താല് മിത്രാര്ത്ഥവുമിളേശരേ! 
സത്യം നിങ്ങളൊടോതുന്നിതതു കേട്ട ധരിക്കുവിന്. 8 
ധൃഷ്ടദയമ“നവധം ചെയ്യാതഴില്ലീടില ചട്ട ഞാന് 
സത്യം പിഴച്ചു പോയെങ്കില് സ്വര്ഗ്ഗത്തില് പോകയില്ല ഞാന്. 
അര്ജ്ജുനന് ഭീമനെന്നലല്പാരെന്നോടിതിലെതിര്പ്പതോ 
മഥിപ്പനൊട്ടക്കവരെയിതില് സംശയമില്ല മേ.” 10 

എന്നു ചൊന്നപ്പൊളൊന്നിച്ചു ഭാരതപ്പുടയൊക്കയും 
പാഞ്ഞേററൂ പാര്ത്ഥരോടങ്ോട്ടി ങ്ങോട്ടാപ്പാണ്ഡുപുത്ൂരും 31 

വന്പേറിടുന്നാ രഥയുഥപര്ക്കു.. 
ള്ളാസ്സറംഗരം ഭാരത മോഹനീയം 

ജനക്ഷയത്തി ല്ക്കുരുസൃ ഞ്ജയര്ക്കു 
മുതിര്ന്നു പിന്നെ പ്രളയം കണക്കെ, 143 
പരം പ്രഹാരം യൃധി വാച്ചിടുമ്പോഠം 

ദേവാന്വധിതം ഭൂൃതഗന്നങ്ങളെല്ലാം 

ഒന്നിച്ചുകൂടീ പരമപ് സരന്്ര്രീ-- 
ഗനണത്തൊടും വീരസംഘങക്ങഠം കാണാന്, 39 

ദിവ്യൃങ്ങഠം മാലയൃങ്ങളനേകദിവ്ൃയ- 

രത്നം കുറിക്കൂട്ടിവയാഹവത്തില് 
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സ്വകര്മ്മമേന്തും നരവീരരില്ത്താന് 
വരാപ”സരോനാരികഠം രതുകി ഹര്ഷാല്. 14 

ആശഗ്ശുന്ധമേററീടിന കാററുമേററു 

സേവിച്ചു യോധാഗ്ര്യരെയൊക്കയപ്പേോഠഠം 
കാഠറേറററുകൊണ്ടീടിന യോധര് തമ്മില്-- 

ക്കൊന്നങ്ങു വീണൂ ധരണീ തലത്തില്. 1 

ദിവ്യപ്രസുനങ്ങഠം സുവരഞ്ജൂപുംഖ-- 
വിചിത്രബാണങ്ങളമങ്ങ ചിന്നി 
നക്ഷത്രസംഘങ്ങാഠം നിരന്ന വാനു-- 
പോലായി യോധാഗ്രയര് നിരന്ന ഭൂമി. 16 

ആകാശദേശത്തഥ സാധുവാദം 
വാദിത്രഘോഷങ്ങളമങ്ങുയര്ന്നു 

ജയാ ഘോഷനേമിദ്ധ്വനിയായ് കലരന്നു 
സമാകലപ്പെട്ടിതു സമ്പ്വഹാരം. 17 

58. കൃഷ“ണവാക്യം 

ധര്മ്മപൃത്രരുള്ള ദിക്കിലേക്കു തേരോടിക്കാന് അര്ജ്ജുനനന് കൃഷ്ണനോ 
ടംവശ്ൃപ്പെടുന്നു. യുദ്ധഭൂമിയി ലെ കാക.്കകഠം ഓരോന്നും വിവരിച്ചു കൊണ്ടു 
കൃഷ്ണന് പതുക്കെ തേരു മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഇമ്മട്ടി പ്പ്ോോരു വലുതായ മുഴുത്തു മന്നവര്ക്കഹോ! 

അര്ജജൂനന് കര്ണ്ണനും ഭീമസേനനം ക്രുദ്ധരായതില്. 1. 
ദ്രോണപുത്രനെ വെന്നന്യമഹാരഥരെ വെന്നുടന് 
വാസ്ധാദവനൊടീ പണ്ണമര്ജ്ജൂനന് ചൊല്ലി മന്നവ! മ 

“ നോക്കൂ, കൃഷ്ണം മഹാബാഹോ. പാഞ്ഞോടും പാണ്ഡൃസേന 

മഹാരഥരെയോടിക്കും കര്ണ്ണനെക്കാണ്ക കേശവ! [രയ 

ദാശാര്ഹ, കാണ്മീല യൃധിഷ്ഠിരനാം ധര്മ്മരാജനെ 
യോധച്രവര, കാഞ്മീലാ ധര്മ്മപുത്രന്െറ കേതുവും. ക, 

മൂന്നാലൊന്നുണ്ടു ശേഷിപ്പു പകലിങ്ങു ജനാര്ദന! 
ധാര്ത്തരാഷാട്രന്മാരി ലെന്നോടെതിര്ക്കുന്നി ല്ലൊരുത്തനും. 5 

അതുകൊണ്ടെന്പ്രിയം ചെയ്ത ചെല്ലൂ ധര്മ്മജനുള്ളിടം 

സാനുജന് ധര്മ്മസുതനെക്കുശലത്തോട കണ്ടടന് 6 

വാർഷ്ണേയ, പൊരുതുന്നുണ്ട പിന്നെശ്ശത്രുക്കളേോടു ഞാന്." 
തേരോടിച്ചൂു ഫല്ഗുനറെറ വാക്കു കേട്ടടനേ ഹരി റ് 

രഥീന്ദ്രരാം സ്ൃഞ്ജയരും യുധിഷ്യിരനരേന്ദ്രനും 

പോരി ല്ച്ചത്തൊഴി വെന്നോര്ത്തു സത്വവാന്മാമെതിര്ത്തിടം. 



കൃഷ്ണവാകൃം 11 

ജനക്ഷയത്തിലാ യുദ്ധഭൂമി യെപ്പാര്ത്തു കണ്ടുടന് 

അരുഠംചെയ് രൂ സവ്യസാചി യോട$ ഗോവിദനിങ്ങനെ: 9 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു 

കാണ്ക പാര്ത്ഥ, നരവ്യാ്ഘ, നടക്കുന്നു ജനക്ഷയം 

മന്ന ല് മന്നേര്ക്കു പൊരുതും ദുര്യോധനനി മിത്തമായ്. 3140 

കാണ്ക ഭാരതം പുഷ്ഠത്തില് പൊന്നു കെട്ടിച്ച വില്ലുകം 
ചത്ത വില്പാളികഠം രവടിഞ്ഞവ മുഖ്യകലാപവും. 11 
പൊന്കടക്കെട്ടുടയവ മെട്ടഴി ഞ്ഞ ശരങ്ങളും 
ഉറയൂമിയ പാരമ്പാത്ത ധാതനാരാചജാലവും. 12 

ആനക്കൊമ്പില് പൊന് പതിച്ച പിടിയുള്ളൊരു വാഠംകളും 
പൊണണിഞ്ഞുള്ള പരിചകളം വീണിട്ടു ഭാരത! 19 
പൊന്നണിഞ്ഞാക്കത്തി കളം പൊന്നണറിഞ്ഞുള്ള വേല്കളം 
പൊന്നുംതകിടു കെട്ടിച്ച കൂററന് ഗദകളം പരം 14. 
സുവര്ണ്ണൂര്ഷ്ടികളും പിന്നെപ്പെംന്നണിപ്പട്ടസങ്ങളും 
താഴത്തിട്ടാപ്പെന്നണിത്തണ്ടിയലും വെങ്ടഴുക്കളം . 165 

ഇരുമ്പകുന്തവും വീണ കനത്ത മുസലങ്ങളം. 

വിചിത്രം മുഠംത്തടികളം കാണ്കൂക്കന് പരിഘങ്ങളം. 16 

വീണ ചക്രങ്ങളും പിന്നെ വന് പോരില് തോമരങ്ങളം 
നാനാമാതിരി ശന്്ര്രഞ്ങഠം കൈക്കൊണ്ട ജയയകാംക്ഷികഠം 17 

ജീവക്കും പോലെ കാണ ചത്തു വീണ ബലിഷ്ടരെ 

ഗദയാല് മെയ തളര്ന്നിട്ടും മുസലാല് തല പൊട്ടിയും 38 

ആനയശ്വത്തേര് ചതച്ചുമസംഖ്യം കാണ്ക യോധരെ. 
മനുഷ്ൃഹയനാഗങ്ങളമ്പു വേലൃഷ്യി പട്ടസം 39 
പരിഘം വാഠം കത്തി കുന്തമപ്രകാരം പരശ്വധം 
പല മട്ടമ്പിവകളേററററു ചോരയണിഞ്ഞഹോ? 40 
ചത്തു വീണിട്ടു ശത്രുഘന, മൂടിക്കാണുന്നു പോര്ക്കളം. 
പൊന്നുന്തോഠംവളയിട്ടുള്ള ചന്ദനം തേച്ച കൈകളും 7) 
തലത്രംകയയരാഡ്യങ്ങഠം! മിന്നിപ്പ മന്നു ഭാരത! 
കോലപ്പുണി ഞ്ഞംഗുലിത്രാഡ്യക്കൈത്തലങ്ങം തെറിച്ചവ ക 
ശക്തന്മാരുടെ തുമ്പി ക്കൈപോലുളളരുക്കളങ്ങനേ, 
ചുഡാമതണ്ണിച്ചാര്ത്തെഴുന്ന കണ്ഡലാഡ്ൃയശിരസ്സകഠം 7; 
്ടഷഭാക്ഷര്ക്കുടയവ വീണു ശോഭിപ്പു മന്നിടം. 

ചോരയോടും കബന്ധങ്ങഠം മെയ് ശിരസ്സും മുറിഞ്ഞവ ൭. 

ജവാലകെട്ടഗ്നിപോലുഴി ചിന്നിശ്ശോഭിപ്പു ഭാരത! 
പൊന്കിങ്ങിണിയണിത്തേര്കഠം പല മട്ടിലുടഞ്ഞവ. ക 

1 തലത്രകേയൂ രാഡ്ൃയങ്ങടം - തോലു കൊണ്ടുള്ള കൈയറയും തോഠംവളയ്യം. 
ധരിച്ചവ. 2 അംഗുലിത്രാഡ്യം --വിരലുറകളോട കൂടിയവ. (അംഗുലിത്രം 

വീരലുറ.) 
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അമ്പവേററു ചത്തുവീണശ്വങ്ങളെയും കണ്ടു കൊഠംക നീ. 

അനുകര്ഷമുപാസംഗം കൊടി നാനാദ്ധവജങ്ങളും 26 

രഥീന്ദ്രരുടെ വന്പിച്ച വെള്ളശ്ശുംഖം പ്രകീര്ണ്ണുകം 

നാവുപോയിക്കുന്നു പോലെ കിടക്കുന്ന ഗജങ്ങളം കൂ 

ചിത്രക്കൊടികളം ചത്ത ഗജവാജികളേയയമേ, 

ആനകഷ്്കേഴുന്ന മെയ്ക്കോപ്പു തോലു കമ്പിളിയെന്നിവ 9 

വിചിത്രമാം മേല്വിരിപ്പും കീറിലിന്നിപ്പലേതരം 

കൂററനാനകഠം വീണററ പല മാതിരി ഘണ്ടകഴം ൫9 

വൈഡൂര്ൃത്തണ്ടുമായ് വീണ നല്ല തോട്ടികളങ്ങനെ. 

കുതിരക്കാര് മെക്ക ചേര്ത്ത പൊന്നണിച്ചാട്ടവാറുകഠം 30 

വിചിത്രരത്തചിത്രങ്ങഠം പൊന്നുകൊണ്ടമണിഞ്ഞവ 

രാങ്കവാശ്വപരിസ്നോമം മേല്വിരിപ്പിവ വീണവ. 31. 

നരേന്ദ്രചൂഡാമണികഠം ചിത്രപ്പൊന്മാലയങ്ങനേ 
താഴത്തു വീണു കുടകഠം ചാമരവ്ൃജനങ്ങളം. 82 

ചന്ദ്രനക്ഷത്രാഭയയള്ള കണ്ഡലാഡ്യമുഖങ്ങളും 
അലങ്കരിച്ചു മേല്മീശ വെച്ച വീരമുഖങ്ങളും 33 

നിരന്നു മൂടിക്കണ്ടാലും ചോരയാറായ പോര്ക്കളം. 

കാണ്ക ചാവാതെ ചിലരെച്ചുററും കൂജിക്കുവോര്കളെ 64 

ശരം വെച്ചു കരഞ്ഞീടും ജ്ഞാതി മാരൊത്തുചേര്ന്നഹോ! 

പലമട്ടിലുപാസിക്കുമവരെദ്ധരണീപതേ! 35 

ഉക്കോടടച്ചു കേറീട്ടം മററു പോരാളി മാരെയും. 

വീണ്ടും പോരിന്നു ചെല്ലുന്ന ചൊടിച്ചു ജയകാംക്ഷികയം ൫6 

അങ്ങുമിങ്ങും മററുചിലര് പാഞ്ഞുകേറുന്നു മാനവര്. 

വീന്ന ശൂരജ്ഞാതിജനം വെള്ളം ചോദിച്ചിടമ്പൊഴേ 37 

വെള്ളത്തി നായ'പ്പാഞ്ഞ പലരുശിര്കെട്ടവ*രരജ” ജന! 
. മോഹിക്കുമവരെക്കണ്ടു ശൂരന്മാര് തിരിയുന്നതും 38 

വ്വെള്ളം വെടിഞ്ഞും പായ തമ്മിലാര്ത്തു വിളിച്ചഹോ! 

വെള്ളം കുടിച്ചും ചത്തും കാണ് ചിലര് വെള്ളം കുടിപ്പതും ] 

പ്രിയബന്ധുക്കളേ വിട്ടും പ്രിയബാന്ധവര് മററുപേര് 

കടന്നുകേറിക്കാണുന്നുണ്ടങ്ങുമിങ്ങും മഹാരണേ. 4൫0 

വേറേ ചിലര് നരശ്രേഷ്ഠ, വീണ്ടും ചുണ്ട കടിച്ചഹഫോ! 
ഭ്രകുടി കുടിലാസ്യന്മാര് ചുററും നോക്കുന്നതങ്ങനെ. 41. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഏവം ചൊല്ലി കക്കൊണ്ട കൃഷ്ണന് പോ ധര്മ്മജനുള്ളിടം 
പാര്ത്ഥനും യൃൂപതേം, പോരില് മന്നനെക്കണ്ടകൊള്ളവാന് 44 

& ഉശിര് കെട്ടവര് ഉയിര് കെട്ടവര്; മരിച്ചുവറണവര്. 



ദ്രാണ്ൃയപയാനം 81 

പോകപോകെന്നായി വീണ്ടും പ്രേരിപ്പിച്ചു മകുന്ദനെ. 
ആ യുദ്ധഭൂമി യെപ്പാ൪ത്ഥന്നങ്ങു കാണിച്ചു മാധവന് 43 

കൃഷ്ണന് ത്വരയൊടും മെല്ലെല്ലൊല്പീ പാരത്ഥനൊടിങ്ങനേ: 

* “ കുരുരാജാവി നെക്കാണ്ക വന്നെത്തും മന്നമേയുമേ 44 
കഠണ്ക രംഗത്തഗ്നിയെപ്പോലെരിയും കര്ണ്ണനേയുമേ. 

ഇതാ ഭീമന് മഹേഷ്ചാസന് തിരിഞ്ഞിതു രണത്തിനായ” 46 

അവനെപ്പി൯തുടര്ന്നേല്ലൂ ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് തുടങ്ങിയോ. 
പാണ്ഡു സ്യഞ്ജയ പാഞ്ചാലപ്പടയ്ക്കു മുഖമായവര് 4൫6 
വീണ്ടും തിരിച്ച പാര്ത്ഥന്മാര് ശത്രുപ്പടയുടയ്ക്കുയായ”. 

ഓടും കൌരവരെക്കര്ണ്ണനിതാ കൂട്ടന്നിതര്ജജുൂന! ക? 

വേഗത്തിലന്തകനിഭനിന്ദ്രതുലയൃപരാക്രമന്. 
ഇതാ ചെല്ലുന്നു കൌരവ്യാ, ദ്രരണി ശ്രൂധരോത്തമന് 48 
പാഞ്ഞേലുമവനെപ്പോരില്ദ്ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് മഹാമഥന് 
അടുത്തേല്ലൂ കാണ്ക പോരില് ചത്ത സ്ൃഞ്ജയവീരമെ.'” 39 

എല്ലാം പറഞ്ഞു ദുര്ദ്ധര്ഷന് കിമീടിയൊട കേശവന് 
അപ്പ്യോളുണ്ടായ” മഹാഘേരരപ്പെരുംപോരവനീപതേ! 0 
സമാഗമത്തിലതൃഗ്രസീംഹനാദങ്ങഠം പൊങ്ങിതേ 
ധരാപതേ, ചത്തൊഴിവായിരുസൈനൃയത്തിലും ശരി. 54 

ഇമ്മട്ടിലീ ക്ഷയം മന്നിലുണ്ടായ “വന്നിതു മന്നവ! 
നിന്കൂട്ടര്ക്കും മഠററലര്ക്കും നൃപം, നിന് ദുര്ന്നയത്തിനാല്. 52 

99. ദ്രാണ്യപയാനം 

മധൃഷ്ടദ്യമനനും കര്ണ്ണനും തമ്മീല് ഏററമുട്ടുന്നു. ചപട്ടെന്ന് അശ്വത്ഥ മേമ്വു 

പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട” ധൃഷദ്യമ“നനെ എയ് തു പരവശനാക്കുന്ന. അര്ജ്ജുനന് ചെ 
ന്നു ധദുവൂദ്യുമ്നനെ രക്ഷിക്കുന്നു, അശ്വത്ഥമോവു“ പാര്ത്ഥശരപീഡിതനട 
യി പേര്ക്കളം വിടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പിന്നെ വീണ്ടം ചെന്നെതിര്ത്തു നിര്ഭയം കുമസ്ൃഞ്ജയര് 

ധര്മ്മജന് മുന്പെഴും പാര്ത്ഥന് കര്ണ്ണന്മുന്പുള്ള നമ്മളം. [ 

ഉടന് മഴുത്തു സമരം ഭീഷന്നം രോമഹര്ഷണം 

കര്ണ്ണന്നും പാണ്ഡവന്മാര്ക്കും കാല൪ പുലരുംപടി. ള് 

ചോര നീരായിടു മൊരാബ്ബഹളപ്പോര് മുഴുത്ത.തില് 
ശൂരസംശപ്യകര് കുറേശ്ശേഷിക്കെബ “ഭരതര്ഷഭ! ൫ 

ധൃഷ്ടദയയ് നന് മഹാരാജ, ഒററും മന്നോരൊടൊത്തവന് 
രഥീന്ദ്രര് പാണ്ഡവന്മാരും പാഞ്ഞേ ററൂ കര്ണ്ണനോടുതാന്. 4 
ഹൃഷ്ടരായിജ്ജയം കാകക്ഷിച്ചെത്തുമായവരേ രണേ 



14 കര്ണ്ണുവധപര്വ്വം 

കര്ണ്ണന് താനേ താങ്ങി ജലാഘങ്ങളെക്കുന്നു പോലവേ. 5 

കര്ബണ്ണുദനോടേററതില് ചീന്നിയാ മഹാമഥരപ്പൊഴേ 
കുന്നോടേററ ജലാഘങ്ങളെങ്ങും ചിന്നുന്നവണ്ണമേ. 6 

അവര്ക്കുണ്ടായി രോമാഞ്ചഞ്ചോും വന് പോരു മന്നവ! 
ധൃഷ്ടദ്യമനന് സൂതജനേ മൊട്ടുഴി ഞ്ഞു ള്ളൊരമ്പിനാല് 7 
പ്രഹരിച്ചു സംഗരത്തില് നില്ലനിള്ലെന്നുമോതി നാന്. 

മുഖ്യമാം വിജയം വില്പിട്ടലപ്പീടം മഹാരഥന് 8 

പാര്ഷതന്തന് പവില്പത്തു പാമ്പിനൊക്കും ശരങ്ങളും. 

ചൊടിച്ചെയ”രു പാര്ഷതനെയൊന്പതമ്പുകളാലുടന്. 9 

ആ വന്പന്തന് പൊന്നണിഞ്ഞ ചട്ട പൊട്ടിച്ചവററകഠം 

ചോരപററിശ്ശുക്രഗോപമട്ടില് ശോഭിച്ചു സന്മതേ! 10 

മുറിഞ്ഞോരാ വില് വെടിഞ്ഞു ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് മഹാരഥന് 
വേറേ വില്ലൊന്നെടുത്തിട്ട പാമ്പൊക്കും വിശിഖങ്ങളം 11 

എസ്കുകൊണ്ടാന് കര്ണ്ണനേ മൊട്ടുഴിഞ്ഞു ള്ളെഴ”വത മ്പിനാല്. 
അവ്വണ്ണം കര്ണ്ണനും ശത്രുതാപി പാര്ഷതനേ നൃപ! 312 

മുടിക്കൊണ്ടീടിനാന് പോരില് പാമ്പൊക്കും വിശിഖങ്ങളാല്; 
വില്പാളിയാം ദ്രോണശത്രു കൂരമ്പെയ്യീടിനാനുടന്. 18 
അവന്െറമേല് മഹാരാജ. കര്ണ്ണന് പൊന്കെട്ടെഴും ശരം 

ചൊടിച്ചെയ്യീടിനാന് വേറേ ധത്ൃദണ്ഡം കണക്കിനെ. 14 

ഘോരാകാരമതരതുക്കോട വരുമ്പോഠംദ്ധരണീപതേ! 
എഴായ' നുറുക്കീ ശൈനേയന് കൈവേഗത്തോട$ മന്നവ! 10 
അമ്പമ്പകൊണ്ട കണ്ടിച്ചുകണ്ട കര്ണ്ണന് ധരാപതേ! 
തടുത്തിതാസ്സ്റാതൃയകിയെച്ചുററുമേ ശരവൃഷ്ടിയാല്. 16 

ഏഴെഴുത്താണിയമ്പെയ്യു പോതരിലായവനെ ദ്ൂതം 

ശൈദനയനിങ്ങെ മിര്ത്തെയ്തു പൊന്നണിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല്. 
പിന്നെ വന് പോര് മന്നവേന്ദ്ര, ചക്ഷുഃ ശ്രോത്രഭയങ്കരം 
ഘോരം വിചിത്രം കാണേണ്ടും മട്ടണ്ടായ വന്നു വീണ്ടുമേ, 18 

സര്വ്വഭൂതങ്ങഠംക്കുമങ്ങ രോമാഞ്ചമുളവായിതേ 

പോരിലറക്കര്ണ്ണശൈനേയകര്മ്മം കണ്ടിട്ടു മന്നവ! 19 

ഇതിന്നിടയ്ക്കെതിത്തേററൂ ദ്രോണജന് സുമഹാബലന് 
ശത്രുജിത്താശ്ശത്രുവീരൃയഹരന് പഠര്ഷതനോടുടന്. ൫0 

ചൊടിച്ച ചൊല്ലിനാന് ദ്രരണി പരം പരപുരഞ്ജയന്: 
“നില്ല നില്ല ബ്രഹമഘാതിന്, ജീവനോടേ വിടില്ല ഞാന്,” ' 

എന്നോതി വീരനെപ്പാരം ശീഘ്റം കൂരമ്പ വിട്ടടന് 
മുടീ പാര്ഷതനെക്കൂര്ത്തുമൂര്ത്ത ഘോരശരങ്ങളാല്. 9 

യഥാശക്തിയെതിര്പ്പേംനെക്കിണഞ്ഞേറു മഹാരഥന് 
ദ്രരണി പാര്ഷതനെപ്പോരില് പാര്ത്തതിന്മട്ടു മാരിഷ! കൺ 
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ദ്രണിയെപ്പാര്ഷതന് പോരില് പാര്ത്തു കണ്ടരിമദനന് 
അതിഹര്ഷം വിട്ടറിഞ്ഞിതിവന് തന് മുത്യവെന്നു താന്. 24 
ശ്സ്രം കൊണ്ടിട്ടവദ്ധ്യന് താനെന്നറി ഞ്ഞവനാഹവേ 
ഉനക്കില്ക്കാലന് കാലനോടെന്നേംണം ദ്രണി യൊടേററുതേ. 

ധുഷൃദ്യമനനടുത്തേററുകണ്ടാ ദ്രരണി നരേശ്വര! 
ചൊടിച്ചു വീര്പ്പിട്ടു വീരനേററു പാര്ഷതനോടുടന്. 26 

അവര്തമ്മില് കണ്ടവാറേ സംരംഭം പൃണ്ടിതേററവും 
പരം ചൊല്ലീ മഹാരാജ, ദ്രോണപുത്ര൯ പ്രതാപവാന്൯, 7 

തടുത്ത പാര്ഷതനൊടായ് വെമ്പലോടും ധരാപതേ! 

* * ദുഷ്ട പാഞ്ചാല, ഞാന് നിന്നെ മുത്ൃവിന്നിന്നയന്ത്കുവന്. കട 
ദ്രോണനെക്കൊന്നു നീ മുന്പു പാതകം ചെയ്തതില്ലയോ? 

അതിന്നുഠംത്താപമേകും തേ കുശലം കിട്ടിടാപ്പടി. 29 
പാര്ത്ഥന്െറ രക്ഷയില്ലാതെ പോരില് നീ നില്പതാകിലോ 
എന്നെ വിട്ടോടായ “കില് മൂഡ, സത്ൃമാണി പ്പറഞ്ഞതും."" 30 
എന്നു കേട്ടുത്തരം ചൊല്ലീ ധൃഷ്ദ്യമ് നന് പ്രതാപവാ൯: 
* “ഇന്നെന്െറയാ വാളതന്നെ നിനക്കുത്തരമേകിടും 31 

പോരില് കിണഞ്ഞേററ നിന്െറയച്ഛുന്നേകിയ വാളതാന്. 
ബ്രാഹ”മണാഭാസനാം ദ്രേംണന്തന്നെ ഞാന് കൊന്നി 

രിക്കിലോം 
വിക്രമത്താല് പോരില് നിന്നെയിന്നു കൊല്പാതിരിക്കുമോ?”” 
എന്നുരച്ചു മഹാരാജ, സേനാപതിയമര്ഷണന് 33 
ഭൂരണിയെക്കൂര്ത്തുമുരത്തുള്ളോരമ്പകൊണ്ടെയ്കു പാര്ഷതന്. 
പാരം ചൊടിച്ചുടന് ദ്ര൪ണി മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 84 
പത്തു ദിക്കും മൂടി ധദുഷ്ടദ്യമ്നന്നടരില് മന്നവ! 
ആകാശവും ദിക്കുകളം മുററും പോരാളിവീരരും 35 
അസംഖ്യമമ്പാലെ മൂടിക്കാണാതായിതു മന്നവ! 
പോരില് മിന്നും ദ്രണിയെയവ്വണ്ണം പാര്ഷതനും നൃപ! 836 
സൂതപുത്രന് നോക്കി നില്ലെക്കൂരമ്പെയ്തങ്ങ മൂടിനാന്. 
രാധേയനും മഹാരാജ, പാണ്ഡുപാഞ്ചാലവീരരെ 97 
ദ്രരപദേയ യുധാമന്യ ശൈനേയന്മാരെയും പരം 
ചുററും തടുത്തി തൊററയ്ക്കു കാണേണ്ടും നിലയാര്ന്നവന്. 38 
പോരി ല്ദ്ധൃഷ്ടദൃയമ്നനെയ്ക്ക മുറിച്ചു ദ്രരണി തന്നുടെ 
പോരിലുക്കുള്ളഗ്രചാപം പാമ്പൊക്കും വിശിഖങ്ങളം. 89 
അവനാപ്പാരഷതനുടെ വില്ലു വേല് ഗദ കേതുവും 
സൂതാശ്വങ്ങളെയും തേരുമെയ്കതുടല്ലൂ ക്ഷണാല് പ്രഭോ! 40 
വില്ലററു തേര് പോയശ്വങ്ങഠം സൂതനും ചത്തൊരായവന് 
ഭാനുമത്താകിന! ശതചന്ദ്രമവും വാള മേന്തിനാന്. 41. 

1 ഭാനുമത്തു” -- ശോഭിക്കുന്നതു” (രാന. രശ്മി). ഒ ശതചന്ദ്രം നൂറു 

ചന്ദ്രന് പതിച്ച പരിച്ച. 
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അതും മഹാരഥന് ദ്രരണിയുടന് ഭല്പങ്ങളാല് ൬പ൪! 

മുറിച്ച പോരില്ക്കൈവേഗമുള്ള വീരന് ദ്ൂഡ്ധായധന് ട്ട 

അവന് തേര്വിട്ടിറങ്ങം മുന്പതൊരല്ഭതമായിതേ. 

ധ്ൃഷൂദ്യമ"നനെ വില്ലററു തേര് പോയശ്വങ്ങഠം ചാകിലും 33 

പെരുത്തന്വെയ “കിലും പാരമസ്്രം കൊണ്ട മുറിക്കിലും 

പററീലാ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, കിണഞ്ഞേല്ലം മഹാരഥന്. 44 

അമ്പുകൊണ്ടവനെ ദ്രാണി കൊല്ലാനാകാഞ്ഞു മന്നവ! 

ഉടന് വീരന് വില്ലുവെചു പാര്ഷതന്നേര്ക്കു ചാടിനാന്. 39 

ചാടിച്ചെല്പം മഹാത്മാവാമവന്തന് വേഗമോ നൃപ! 

ഫണീന്ദ്രനെപ്പിടിപ്പന് പഠഞ്ഞെത്തും ഗരതഡതുല്യമായ'. 36 

ഇതിന്നി ടയ്ക്കുര്ജ൦ജൂനനോടരുഠംചെയ്തിതു മാധവന്, 

*കാണ്കരജജുന, ദ്ൂരണി ധൃഷ്ടദയമ”നത്തേരി നൊടേററവും 

യത്നം ചെയ “വവതു, കൊന്നേക്കുമിവനെശ്ശുങ്കയില്ലിതില്. 

മഹാബാഹോ, പാര്ഷതനെ വീടുര്ത്തു ശത്രുകര്ശന।! 4൫ 

ദ്രണി വായില് പെടവനെ മൃതൃവ।.ക്തത്തിലാംവിധം. 

എന്നുരച്ചു മഹാരാജ, വ: സുദേവന് പ്രതാപവാൻ 49 

ദ്രരണി നില്ലം ദിക്കിലേക്കു പായിച്ചു തുരഗങ്ങളെ. 

കേശവന് വിട്ടൊരാത്തിങ്കഠംവര് ണ്ണം തങ്കന്ന വാജികഠം 50 

ആകാശത്തെ വിഴുങ്ങുമ്മാറെത്തീ ദ്രണിരഥാന്തികേ. 

ആ മഹാവീര്യരാം കൃഷ്ണാര്ജജുനരെത്തുന്ന കണ്ടുടന് 01 

ധൃഷ്ടദ്യമ“നവധത്തിന്നു യത്തിച്ചാനാ മഹാബലന്. 

വലിച്ചിഴയ്ക്കുമാദ്ധയഷ“ടദ്യൂമ“നനെക്കണ്ട മന്നവ! 52 
ദ്രണിയെപ്പാര്ത്തു ബാണങ്ങളെയ “തൂ പാര്ത്ഥന് മഹാബലന്. 

ഗാണ്ഡീവം വിട്ടെത്തിടുമാപ്പൊന്നണിഞ്ഞ ശരങ്ങളേോഠ 63 

ദ്ൂണിയില്ച്ചെന്നു കയറീ പുററില് പാമ്പുകഠം പോലവേ. 

ആഗഘോരബാണങ്ങളേററാ ദ്രോണപൃത്രന് പ്രതാപവാന് 653 

പോരി ലോജസ്സള്ള പാഞ്ചാല്യനെ വിട്ടാശു മന്നവ! 
തേരില് കയറി॥നാന് വീരന് പാര്ത്ഥബാണാര്ത്തിപെട്ട വന്. 

മുഖ്ൃയചാപമെടുത്തേറെയമ്പുകൊണ്ടെയ്കക പാര്ത്ഥനെ. 

ഇതിന്നിടയിലാ വീരന് സഹദേവന് നരാധിപ! 56 

തേരേററിശ്ശുത്രസന്താപിയാപ്പാര്ഷതനെ മാററിനാന്. 

അര്ജ്ജുനന് ദ്രരണിയെപ്പത്രിനിരകൊണ്ടെയ്കു മന്നവ! 67 

ചൊടിച്ചാ ദ്രണിയവനെക്്കൈയ്ക്കും മാറത്തുമെയ്കുതേ. 

കാലസന്നിഭനാരാചം ചൊടി പ്പിച്ഛോശു ഫല്ഗുനന് 58 

ദ്രോണപൃത്രന്െറ നേര്ക്കെയ് തൂ കാലദണ്ഡം കണക്കിനെ; 

ദൃതിയേറുമതാ വിപ്രചൂമലില് പോയ് പതിച്ചുതേ. 9 

ശരവേഗംകൊണ്ടു പോരില് വി ഹാലപ്പെട്ടുടന് നൃപ! 

1 
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ഇരുന്നുപോയി തേര്ത്തട്ടി ലേററം ദൈകൃബൃമാര്ന്നുപോയ്. 
പരം കര്ണ്ണന് മഹാരാജ, വിജയം വില്ലലച്ചുടന് 
പോരില്ച്ചൊടിലച്ചര്ജ്ജൂുനനെപ്പാര്ത്തു കണ്ടിതു വീണ്ടമേ, 61 
വന് പോരില് പാര്ത്ഥനോടായി ദ്വൈരഥത്തെ നിനച്ചവന്. 

വിഹ്വലപ്പെട്ടൊരാദ്രോണപുത്രനെപ്പാര്ത്തു സാരഥി 82 
തേരോടിച്ചാപ്പോരക്കളത്തില്നിന്നു പിന്മാററിനാനുടന്. 
ജിതകാശികഠം പാഞ്ചാലരുടനൊത്താര്ത്തു മന്നവ! 63 
വിട്ടാപ്പാര്ഷതനേയ്യം കണ്ടാര്ത്തനാം ദ്രണിയേയുമേ 
ദിവ്യവാദ്യങ്ങളും പാരം കൊട്ടിയാര്ത്തിതസംഖ്യമേ 64 
പോരിലീയല്ഭതം കണ്ടു മുഴക്കീ സി ംഹനാദവും. 

ഏവം ചെയ്യോതിനാന് പാര്ത്ഥന് വസുദേവനൊടര്ജജുനന്: 
“ “പോക സംശപ്യകഠന്തം ഹേ കൃഷ്ണം, കൃതൃമെനിക്കതാം."" 
ദാശാര്ഹന് പോന്നിതുടനേ പാണ്ഡവകച്ചെഘ്ലു കേട്ടവന് 66 
മനോവായയജവം പൂണ്ടു കൊടിയാടുന്ന തേരി നാല്. 

60. സങ്കുലയുദ്ധവര്ണ്ണനം 

കര്ണ്ണുന്േറയും ദു൦ ര്ലാധനന്േറയും പരാക്രമം വര്ണ്ണിച്ചു”, കഴിയുന്നതും 

വേഗത്തില് കര്ണ്ണനെ വധിക്കാന് കൃഷ്ണന് അര്ജ്ജുനനെ പ്രേരിപ്പിീക്കുന്നു. 
ഒറമുന്െറ പരാക്രമവര്ണ്ണന. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഇതിന്നിടയി ലാക്കണ്ണന് പാര്ത്ഥനോടരുളീടിനാന് 
പാര്ത്ഥന് യുൃധിഷ്യി രന് ധര് ലഖരാജനെക്കാട്ടിയി ങ്ങനെ. 1 

ക്ലവ്വന് പറഞ്ഞു 

ഇതാ പാണ്ഡവ, നിന്നണ്ണനൂക്കേറും ധാര്ത്തരാഷ'ട്രരാല് 

കാന്തേയനാഞ്ഞനുസരുതന് കൊല്പാനുന്നുന്ന വില്പരാല്. ക 
യുദ്ധദുര്മ്മദര് പാഞ്ചാലര് പിനന്തുണന്റ്കുന്നു വാശിയാല് 
മഹാത്മാവാം ധര്മ്മജനെക്കാത്തു കൊഠംവാന് മഹാബലര്. വി 

ഇതാ ദുര്യോധനന് പാര്ത്ഥ, തേര്ക്കൂട്ടം ചേര്ന്നു ദംശിതന് 
രാജാവു സര്വ്വലോകര്ക്കും രാജാവി നൊടെതിര്ക്കയാം. 4, 

വധിപ്പാനായ് നരവ്യയാഘ, ബലവാന് ഭജഗോഗ്രരായ് 
സര്വ്വായധസമര്ത്ഥന്മാരാകും ഭ്രാതാക്കളൊത്തവന്. 6 
ഇതാ ഹരിപ്പാന് ചെല്ലുന്നിതാനതേരശ്വപത്തികഠം 
യൃധിഷ്ടിരനെ രത്നത്തെയര് ത്ഥിമാര് പോലെ കൌരവര്. 6 
കാണ്ക സാതൃകിഭീമന്മാര് തടുത്തിട്ടങ്ങ നിന്നുപോയ് 

ശക്രാഗ്നിരുദ്ധമരവശമമൃുതാര്ത്ഥൃയസുരര്പ്പടി. ?് 

1 ടജഗോഗ്രര് --സ *പ്പങ്ങളെപ്പോലെ ഭയങ്കരന്മാര്. 2 ശക്രാഗ്നിരുദ്ധര്.ം 

ഇന്ദ്രനാലും അഗ്നിയാലും തടുക്കുംപ്പട്ടവര്. 3 അമൃതാര്ത്ഥ്യസരന് . അമൃതം 
ആശിച്ച അസുരന്. 
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പെരുക്കയാലി വരടുക്കുന്നു പാണ്ഡവ മോട്ടടന് 

കടലോടു മഴക്കാലപ്പുഴ പോലെ മഹാരഥര്. 8 

സി ംഹനാദങ്ങളലറിപ്പരം ശംഖുവിളില്പവര് 
ബലവാന്മാര് മഹേഷ്വാസര് പെരുംവിപല്പിട്ടലപ്പവര്. 9 

മുത്യവ।ക്തത്തിലായ് ധര്മ്മപൃുത്രനെന്നോര്ത്തിടുന്നു ഞാന് 

ഹുതനായീ തീയിലെന്നും ദര്യോധനവശത്തിലായ്. 30 

ധാര്ത്തരാഷ'ട്രന്െറയീ സ്ക്റൈന്യനില കംണ്പോതു പാണ്ഡവ! 
ഇവന്റെറയമ്പിന് നേര്ക്കേററാല് വിട്ടപോകില ശക്രനും. 11 

ശീ।ഘം ശരറഘം രൂകീടടം വീരദര്യോധനന്നുടെ 

ക്രുദധാന്തകന്െറയാമ്മട്ടി ലുക്കു താങ്ങുന്നതാരുവാന്? 22 

ദുര്യോധനന്െറയും വീരദ്രോണജന്െറ കൃപനന്്റെറയും 

കര്ണ്ണന്െറയയം ബാണവേഗം മലപോലും തകര്ക്കുമേ. 18 

ശത്രുസന്താപി നൃപനെക്കര്ണ്ണന് വിമുഖനാക്കിനാന് 

ഈക്കുള്ളോന് കൈ വേഗമുള്ളോന് സമര്ത്ഥ൯ യുദ്ധകോവിദന്. 

പാണ്ഡവശ്രേഷ്യനെക്കര്ണ്ണന് പോരും പോരില് കുഴക്കുവാ൯ 
ശൂരനായ” ബലമേറുന്ന ധാര്ത്തരാഷ'ട്രരൊടൊത്തവന്. 16 

സജ്ജനായിട്ടിവരൊട പൊരും കുന്തീസുതന്െറ മേല് 

ക്രീയ ചെയ്തിട്ടണ്ട മററു മഹാ൦ഥരുമങ്ങനെ. 16 

ഉപവഡാസകൃശന് ഭൂപനേററം ഭരതസത്തമ! 
നില്ലു ബ്രാഹ“മബലത്തിങ്കല് പോരാ ക്ഷാത്രത്തിലാ വിഭ. 17 

കര്ണ്ണുനായ“ പൊരുതുന്നോരീ മന്നവന് ശര്രുതാപനന് 
പരം സംശയമാപ്പെട്ടു പ൦ണ്ഡുപുത്ര൯ യുധിഡ്യിരന് 38 

പാര്ത്ഥ, ജീവിപ്പതില്ലെന്നോ മഹാരാജന് യൃയധിഷ്യിരന്? 
ഭീമസേനന് സഹിക്കുന്നു സിംഹനാദമമര്ഷണന് 19 

വീണ്ടും വീണ്ടും ധാര്ത്തരാഷ “ട്ട രാര്ക്കുന്നതുമരി ന്ദമന* 

ജിതകാശി കഠം യുദ്ധത്തില് പെരുംശംഖു വിളിപ്പതും. 20 

പാണ്ഡവേയന് ധര്മ്മജനെക്കൊല്വിനെന്നു നരർഷഭ! 
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നിതാക്കര്ണ്ണന് ധാര്ത്തരാഷ്്ട്രരഥീന്ദ്രമെ. 31 

സ്ഥൂണാകര്ണ്ണ്ണേന്ദ്രജാലം പാശുപതം ശ്ര്പൂജാലവും 
വിട്ട മൂടടന്നു കരന്തേയ, രാജാവി നെ മഹാരഥര്. 2 

ആതുരപ്പെട്ട രാജാവങ്ങി രുന്ന ഹന്ത ഭാരത! 
അവനെപ്പിന്തുടര്ന്നല്ലോ പാണ്ഡുപാഞ്ചാലരി പ്പെഠഴേ 33 

വെമ്വേണ്ട പ്പോഠം വെമ്പലോടും സര്വ്വശസ്രധരോത്തമര് 

& “വണ്ടും വീണ്ടും ആര്ത്തു ബഹളം കൂട്ടന്ന ധാര്ത്തരഷ്ടേരുടെ സിംഹനാ 
ദത്തെ ഭീമന് സഹിക്കുന്നു” ഏന്നാണാശയം.. ഭീമന്െറ മനം കണ്ടു” ധര്മ്മപു 

ത്രര്ക്കു വല്ല അപകടവും പററിയിരിക്ടമോ ഏന്നു സംശയിക്കുകയാണു കൃഷ്ണന്. 
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കുണ്ടി ലാണ്ടവനെപ്പോംലെ ബലവാന്മാര് കയററുവാന്*. ക്ക 

നുപന്െറ കേതു കാണ്മീലാ കര്ണ്ണ നവ്പെയ്തടയ്ക്കുയാല് 
ശിഖണ്ഡി സാത്യകി യമന്മാരുമര്ജ ജന, കാണ്കവേ 25 

ധൃഷ്ടദ്യമ "നന് ഭിമനുമാശ്ശൂതാനീക.നുമേ വിഭോ! 
മുററും പാഞ്ചാലരും ചേദ !കളമങ്ങനെ ഭാരത! ൧൫6 

സമരത്തിലിതാ കര്ണ്ണന് പാര്ത്ഥ, പാണ്ഡവസേനയെ 
അമ്വെയ്ക്ുടയ്ക്ുന്നു പൊയത്താരാനയെന്ന കണക്കിനെ. ളു? 

നിന് തേരാളികഠം പാഞ്ഞോടുന്നുണ്ടിതാ പാണ്ഡുനന്ദന! 

നോക്കു നോക്കു പാര്ത്ഥ, മഹാരഥരീയിവര് പോവതും. 28 
പോരില് കര്ണ്ജൂനെതിര്ത്തെയ്ത കൊമ്പനാനകരം ഭാരത! 
ആര്ത്തനാദം ചെയ്തുകൊണ്ടെ പായുന്ന പത്തു ദിക്കിലും. 9 

തേര്ക്കൂട്ടവും നാലു പാടും പാഞ്ഞു പോകുന്നതുണ്ടിതാ 

ശത്രുകര്ഷണനാം കര്ണ്ണന് പാര്ത്ഥ, പാലിക്കയാല് രണേ, 30 

അങ്ങുമിങ്ങും ചലിച്ചാീടടമാനച്ചങ്ങല കാണ്ക നീ 

കര്ണ്ണന്െറ തേരിലെക്കേതു കേതുമാന്മാരിലുത്തമ! 32, 

ഭീമന്റെ തേരിന്നേര്ക്കായിക്കര്ണ്ണന് പാഞ്ഞേററിടുന്നിതാ 

അനേകമവയ്പെയ്ക്കു നിന്െറ പചെരുംപട മുടിച്ചഹോ! 32 

കാണ്ക പായ പ്രിടന്നോരീപ്പാഞ്ചാലരഥിവീ രരെ 
വന് പോരിലിന്ദ്രന് കൊന്നീടടം ദൈത്യന്മാര്കളെയാംവിധം. 

പാണ്ഡു സഭഞ്ജയ പാഞ്ചാലന്മാരെക്കര്ണ്ണന് ജയിച്ചിതാ 
നോക്കുന്നു ദി ക്കി ലൊട്ടുക്കു നിന്നെയെന്നാണു മന്മതം. 34. 

കാണ്ക പാര്ത്ഥ, വിളങ്ങുന്നു മുഖ്യചാപമുലച്ചിവന് 

ശത്രുവെത്തോല്ലിച്ചു വാനോരൊത്ത ശക്രന് കണക്കിനെ. 86 

കര്ണ്ണന്െറ വിക്രമം കണ്ടിട്ടാര്ക്കുന്നുണ്ടിത കൌരവര് 
പോരില് സ്യഞ്ജയപാണ്ഡുക്കഠംക്കെങ്ങും ത്രാസം പെടുംപടി. 
സര്പ്പാത്മനാ പാണ്ഡവരെ ത്ൂസിപ്പിച്ചിവനാഹവേ 

കര്ണ്ണന് സൈന്യങ്ങളോടൊക്കു വ ളിച്ചോതുന്നു മാനദ! 317 

** പാഞ്ഞേല്ലി൯ ഭദ്രമാം നിങ്ങഠംക്കാഞ്ഞടുപ്പിന് കുരുക്കളേ! 

ഒരു സ്ൃഞ്ജയനെപ്പോലും ജീവനോടേ വിടാപ്പടി. 98 

അവ്വണ്ണം സജ്ജരായ "ച്ചെയ “വിന് പിന്തുണന്റ്ുണ്ട ഞങ്ങളം." 
എന്നുരച്ചി വനെനത്തുന്നു പിന്പേയമ്പ ചൊരിഞ്ഞഹോ! 39 

വെണ്കകൊററക്കുടയാല് മിന്നും കര്ണ്ണനെക്കാണ്ക ഫല്ഗുന! 
തിങ്കളാല് വിലസീടുന്നോരുദയാദ്രി കണക്കിനെ 40 

തലയ്ക്കുമേല് നൂറിഴയായ' കുഴുത്തിങ്കഠം നി റത്തിലായ് 

പിടിച്ച കുടയാല് പോരില് ശോഭിച്ചീടന്നു ഭാരത! 1! 

& കുഴിയില് വിണവനെ കയററുന്നതിനെന്ന പോലെ. ബലവാന്മാ” 

രെന്നതു” “ പാണ്ഡു പാഞ്ചാല രുടെ വിശേഷണം. 
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കടക്കണ്ണിട്ടു നോക്കുന്ന നിന്നെക്കര്ണ്ണന് ധരാപതേ! 

മുഖ്യവേഗമെടുത്തി പ്പോളെത്തും പോരിന്നു നിശ്ചയം. 7) 

ക:.ണ്ക ൨.൯ വില്ലൂലച്ചീടമിവനേ ന" മഹാളജ! 
വന് പോരില് പാനുകഠക്കൊക്കും മ്പ തൂകുന്ന വീരനെ, ക്ര 

ഇതാ കരണ്ണന് നിന്െറ കപിദ്ധ്വജം കണ്ട തിരിക്കയാം 
നിന്നോടുകൂടിസ്റസ്റമയം പ്രാര്ത്ഥിക്കും ന്നോന് പരന്തപ! 44 

ആത്മനാശത്തി നെത്തുന്നൂ തിയിലി യ്യാന് കണക്കിനെ 

അമര്ഷിയാമിവന൯ു ശൂരൻ ധാര്ത്തരാഷ'ട്രഹിതോദ്യതന് 45 

പാര്ത്ഥ, നിന്നെപ്പൊറപ്പീലം മന്ദബുദ്ധി സദായ്യുൊഴം. 

ഒററയ്ക്കു കണ്ണനെ ക്കണ്ടു തേര് ക്കൂട്ടം ചേര്ത്തു ഭാരത! 36 

രക്ഷഷ്കുായി ട്ടൊതഖ്പട്ട ധാര ത്തരംഷ് ട൯ തിരിക്കയാം. 
കൊന്നാലു പാദ്ദൂര്മ്മതിയെ യത്തിച്ചു;൨ രൊടൊലപ്പുമേ 417 

യശസ്സം രാജ്യവും നല്ല സുഖവും നേടിട്ടം ഭവാന്. 

അദീനരായ* പേര് പുകഴ”ന്ന നിങ്ങംരമ്മിഥെതിര്ക്കകില് 

പാര്ത്ഥ, ദേവാസുരപ്പോരല് ദേവദാനവര് പോലെയാം, 

(കരണ്ടുകൊള്ളട്ടെ നിനു വീര്യം കൌരവന്മാര്കളേവരും 

നിന്നെയും ചൊടിയില്! കര്ണ്ണൂനേയും കണ്ടിട്ട ഭാരത! 49 

ഇതാ ദുര്യോധനന് ക്രൃദ്ധനുത്തരം കരുതാതെയായ 4 

കൃതാര്ത്ഥനായി താനെന്നു കരുതി ബ് ഭരതര്ഷഭ! 60 
ധര്മ്മാത്മഠവാം ധര്മ്മജനില്ക്കുററം ചെയ്യോരു കര്ണ്ണനെ 
എതിര്ത്തേല്ലുക കരന്തേയ, കാലത്തില് തക്കമട്ടുടന്. ൭൪. 
പോരിനാര്യമനസ്സ്സോടുമെതിര്ക്കുക രഥീന്ദ്രനെ 
രഥിമുഖ്യരി ലഞ്ഞൂറു തേരുണ്ടു രഥിസത്തമ! 62 

പോരിന്നെത്തുന്നു ബലി കഠം തിഗ്മതേജസ്സിയന്നവര് 

അയ്യറയിരം കുംഭികളമിരട്ടിച്ചു ഹയങ്ങളം. ൭3 

കൌന്തേയ, കൂട്ടമായാറു പഠാതി പ്രയൃതങ്ങളം 
പരസ്സരം രക്ഷയോടും വീര, നിന്നോടെതിര്ക്കയാം. ൭4. 
വില്ലാളി കണ്ണനു ഭവാന് തടന്നെക്കാണിച്ചുകൊള്ളക 
മുഖ്യമാം ജവമുഠംക്കൊണ്ടിട്ടെതിര്ക്കൂ ഭരതര്ഷഭ! ി 

പാഞ്ചാലരില് സൂതപൃത്രന് ചൊടിച്ചേലുന്നതുണ്ടിതാ 
ധൃഷ്ടദ്യമ“നന്റെറ തേരിന൯്നേര്ക്കിവന്െറ കൊടി കാണ്മു 
പാഞ്ചാലരെ മുടിച്ചീടുമെന്നു തോന്നുന്നതുണ്ട മേ ഞാന്. 

പഠര്ത്ഥ, പ്രിയം നിന്നൊടിതു പറയാം ഭരതര്ഷഭ! 97 

മന്നം ജീവിപ്പ കരരവ്ൃയന് ധര്മ്മരാജന് യൃധിഷ്യിരന് 

ഇതാ ഭീമന് മഹാബാഹു സൈന്യാഗ്രത്തില് തിരിച്ചുതേ. 58 

1 നിന്നെയും ചെടോിയി അം ചൊടിച്ചുനില്ലുന്ന നിന്നേയും. 2 ഉത്തരം കരു 

താതെയാധ് മേല് വേണ്ടതി നെപ്പുററി ഒന്നും ആലോചിക്കാത്ത മട്ടിലായി, 
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സൂ ജ്ജയപ്പട ശൈനേയനിവരോടൊത്തു ഭാരത! 
പോരില് കൂരമ്പെയ്കു കൊലചെയുന്നുണ്ടിക്കുരുക്കള്ളെ. 59 

ഭീമന് വര്പുള്ള പാഞ്ചാലന്മാരുമൊത്തു പൃഥാസുത! 

പിന്തിരിഞ്ഞു നിണം ചാടും വ്രണം പൂണ്ട കുരുപ്പട. 60 

ഭീമസേറനന്െറയമ്പവേററു ചിന്നിപ്പായുന്നു വിദ്രതം 

സസ്യം നശിച്ച ധരണി പോലെ ചോരയണിഞ്ഞഹോ! 61 

കൃപണക്കാംക്ഛയായ*ത്തീര്ന്ആൂ ഭാരതപ്പുട ഭാരത! 
തിരിഞ്ഞു കാണ്ക കൌന്തേയ, യോധേന്ദ്രന് ഭീമസേനനെ 64 

ചൊടിച്ച പാമ്പിനെപ്പോലെ പടയോടില്ലിടംപടി. 
താരാര്ക്കേന്ദുക്കളൂണിയെപ്പീതരക്തസിതാസിതം 6ദ 

കൊടിക്കൂറകഠം ചിന്നന്നിതീച്ചുത്രങ്ങളമര്ജജൂന! 
പൊന് വ്വെള്ളി തേജോമയമായ“ പലമാതിരിയങ്ങനെ,. 64 

വീ ഴത്തപ്പെടുന്നു കേതു, ചിന്നു ഗജവാജ് കഠം, 

ചത്തു വീഴുന്നു രഥികഠം, യതര്ത്തടത്തിങ്കല്ഥിന്നിതാ. 62 
പറന്വാങ്ങാതുള്ള പാഞ്ചാചരെയ്യ നംനാശരങ്ങളാല് 
ആളില്ലാതുള്ളാനയശ്വം തേരുദമറെദ്ധനജ്ജയ! 66 

പാഞ്ഞേററീടുന്നു പാഞ്ചാലരൂക്കുള്ളാദ്ധാരത്തരാഷ'ട്രരര. 
മദ്ദിക്കുന്നൂ നരവ്യാഘർ ഭീമധസവബലാശ്രയാല് 67 

ദുര്ദ്ധര്ഷരരി സൈന്യത്തെയുയിര് വീട്ടമരിന്ദമ! 

ഇതാ പാഞ്ചാലരാര്ക്കുനൂ വിളിച്ചീടന്നു ശംഖുകഠം 68 

പാഞ്ഞേല്ലുനൂ വൈരി കളെപ്പോരിലമ്പെയ്തുടല്പഹോ! 
കാണ്കി വര്ക്കുള്ള മാഹാത്മ്യം ക്രുദ്ധര് പാഞ്ചാലര് വിക്രമാല് 

സിംഹമാനകളെപ്പോലെ കൊല്ലുന്നു ധാരത്തരാഷട്രരെ. 

അശസ്സ്ര്ര ശര്രുമേന്തുന്ന ശര്രുശ്ര്രും പഠിച്ചുടന് 0 

അതുകൊണ്ടവരെക്കൊന്നുമമോഘാഴയുയധരാക്കയാം. 
പല ശത്രുത്തലകള്ടമുണ്ടു വഴ ത്തപ്പെടുന്നിതാ 1. 

തേരാനയശ്വവി രന്മാര് പേമെടുത്തവരേവരും. 

ഇവര്ക്കു കീഴിലായെങ്ങും ധാരത്തരാഷ്ട്രപ്പെരുംപട ക 

പാഞ്ചാലരാല് മാനസാനനിരയാല് ഗംഗ പോലവേ. 
പോരില് പാഞ്ചാലരേ നിര്ത്താന് വിക്രമിക്കുന്നിതേററവും 73 
വൃഷങ്ങളില് വ്ൃഷപ്രായം വീരര് കര്ണ്ണുകൃപാദി കഠം. 
ഭീ മാസ്രരമഗ്നരായോരാദ്ധാര്ത്തരാഷ ട്രരഥീന്ദ്രരെ 74 

ധൃഷ്ടദൃമ്നാദ്യര് കൊല്ലുന്നു ശത്രുക്കളെയസംഖ്യമേ 
ശത്രുക്കഠം പാഞ്ചാലരില് വന്നേല്ലേ നിര്ഭയമാര്ത്തുടന് ഗ5 
ശര്രുക്കൂട്ടമുടച്ചേറിശ്ശൂരം തൂകുന്നു മാരുതി. 
മുക്കാലുമേ വിഷാദിച്ചു ധാര്ത്തരാഷ്ട്രപ്പരുംപട [2 

രഥാശ്വേഭങ്ങഠം പേടിച്ചു ഭീമസേനഭയാര്ത്തരായ്. 
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കാണ്ക ഭീമന്െറ നാരാചമേററു വിഴും ഗജങ്ങളെ റ്് 

വ്കിവജ്ും തട്ടി വീണ ഗിര ശൃംഗങ്ങം പോലവേ. 
ഭീമസേനന് മൊട്ടുഴുഞ്ഞ ബാണമാഞ്ഞെയ്മതേററവ 9 

തന്െറ സൈനൃത്തെ മദ്ദിച്ചുരിതാ പായുന്നു കുംഭികഠം, 
അറിവലല്പി ഭീമന്െറ സിംഹനാദം സുദസ്സഹം 79 
പോരില് ജയിച്ചുല്ക്കടമായലറും പൊഴുതര്ജ് ജന! 
ഇതാ പാണ്ഡവനോടേല്ലു കുംഭിയാലേ നിഷാദജന് 80 

ക്രുദ്ധന് കൊല്വാന് തോമരമായ ദണ്ഡേന്തുന്നത്തകപ്പടി. 
തോമരം പൊക്കാിയാര്ത്തീടടമിവന്തന് കൈകഠം മാരുതി 81 
അറുത്തിട്ടു തീയിനൊക്കും പത്തു നാരാചമെയ്ക്ുടന്; 

ഇവനെക്കൊന്നെതിര്ക്കും മററാനക്കൂട്ടത്തൊടേല്ലയാം. 8.2 
കരിങ്കാര് നി റമാര്ന്നാനക്കാരമര്ന്ന ഗജങ്ങളെ 
വേല്തോമരങ്ങളാല് കൊല്ലും ഭീ മനെക്കണ്ടുകൊഠംക നീ. 88 
ഏഴേഴാക്കും ഭികളെയും വൈജയനുദ്ധ്വജങ്ങളും 
കൊന്നു കൂരമ്പെയ്യാുത്തു പാര്ത്ഥ, നിന്നുടെയഗ്രജന് 84. 

കെ൬ പതിപ്പത്തു നാരാചത്താലോരോ ഗജങ്ങളെ. 
അത്ര കേഠക്കുന്നില ധാരത്തരാഷട്രന്മാരുടെയാരവം 85 
പുരന്ദരസമന് പോരില് തിരിക്കെബ ഭരതര്ഷഭ! 

ധാര്ത്തരാഷ്ട്രനെറയൊത്തേല്ലം മൂന്നക്ഷഹിണിസേനയെ 86 
തടുത്തു ക്രുദ്ധനായോരു നരസിംഹന് വൃകോദരൻ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഭ1മസേനന് ദുഷ് കരമാമധക്കര്മ്മം ചെയ്തു കണ്ടുടന് ൫87 
കൂരമ്പെയ്കത നശിപ്പിച്ചു ശേഷി ല്ലവരെയരജ'ജൂനന്. 
പോരിര കൊല്ലപ്പെടുന്നോരാസ്സറംശപ്ലകഗണം പ്രഭോ! 98 
പോരില് ചിന്നീ പത്തുടിക്കും പേടിപെട്ട മഹാബലര് 

ഇന്ദ്രാതിഥി കളായ” ചെന്നു ശോകം തീര്ന്നങ്ങ മേവിനാര്. 89 
പാഠാര്ത്ഥനും പുരുഷ വ്യാ।॥ഘ, മൊട്ടുഴാഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 

ധാര്ത്തരാഷ്ട്ടരനന്റെറെ നാലംഗപ്പടകയക്കൊന്നൊടുക്കിനാന്. 90 

61. സങ്കുലയുദ്ധം 

ശിഖണ്ഡി കര്ണ്ണുനോടേററു തോററു പിന്മാറുന്നു. ധൃഷ്ടദ്യര് നരം ദൃശാ 

സനനും നക്ലസഹദേവന്മാരുമായി ഏററുമുട്ടന്നു. സഹദദവന് ഉലൂകനേയ്യാ 
യുയയധാനന് ശകുനിയേയും ഭീമസേനന് ദുര്യോധനനെയും തോല്ലിക്കുന്ന. 

ആനപ്പടയില് വലിയൊരു ഭാഗം നശിക്കുന്നു. ശേഷിച്ചവ പിന്തിര 
ഞ്ഞോടുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ടന് പഠഞ്ഞു 

ഭിമന് യുധിഷ്യിരന് പാണ്ഡുപുൃത്രനും താന് തിരിക്കവേ 

പാണ്ഡുസ്ൃഞ്ജയരക്ങെന്റെറ സൈന്യം കൊന്നു മുടിക്കവേ, 3 
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ആനന്ദമെന്നിയേ വിങ്ങും ബലാഘം പറഞ്ഞൊഴിക്കവേ 

എത്തു ചെയ് രൂ കാരവന്മാരതെന്നോടോതു സഞ്ജയ! ി 

സഞ്ജയന് പഞ്ഞു 

മഹാഭജന് ഭീമനെക്കണ്ടുടന് കര്ണ്ണന് പ്രതാപവാന് 

ഭീമന്െറ നേര്ക്കു പാഞ്ഞേററൂ ക്രോധരക്താക്ഷനായ നൃപ! 3 

ഭീമങ്കല് നിന്നു നിന് സൈന്യം പി൯തിരിഞ്ഞതു കണ്ടടന് 

പരം പ്രയതലപ്പെട്ടിട്ട നിറുത്തീ ബലവാന് നൃപ! 4 

മഹാഭളജന് നിന്മകന്െറ ബലം നിര്ത്തിയശേഷമേ 

കര്ണ്ണന് പോരില് ദുര്മ്മദരാം പാണ്ഡവന്മാരൊടേററുതേ. ി 

രാധേയനോടെതിര്ത്തേററൂ പാണ്ഡുക്കളില് മഹാരഥര് 

പോരില് വില്ലിട്ടുലച്ചും കൊണ്ടമ്പ പാരം ചെരോിഞ്ഞവര്. 6 

ഭീമന് ശൈനേയനവ്വണ്ണം ശിഖണ്ഡി ജനമേജയൻ 

ബലി ധൃഷ്ടദ്യമ്നനെല്പാ പ്രഭദ്രകരുമങ്ങനെ, 7 

പാഞ്ച്യാലരും നരവ്യാ(ഘ, ചുററുമേ നിനെറ സേനയെ 

സംക്രുദ്ധരായ” പാഞ്ഞെതിര്ത്തു യുദ്ധത്തില് ജിതകാശി കഠം. 

അവ്വണ്ണം നിന് ഭടന്മാരും രാജാവേ, പാണ്ഡുസേനയെ 

ത്വരയോടടം പാഞ്ഞെ യിര്ത്തു കൊല്വാനുന്നും മഹാരഥര്. 9 

തേരാനയശ്വങ്ങളൊത്തു കാലാഠം കൊടി കലര്ന്നഹോ! 
അല്ഭൂൃതക്കാ്കയായത്തീര്നൂ പുരുഷവ്യഠ1ഘ, വന്പട. 30 
ശിഖണ്ഡി കര്ണ്ണനോടേററൂ ധൃഷ്ടദ്യൂധ്നന് മഹീപതേ! 
നിന്നുണ്ണി ദുശ്ശാസനനോടേറമൂ വന്പടയൊത്തവന്. 11 

നകുലന് വൃഷസേനങ്കല്ദ്ധര്മ്മജന് ചിത്രസേനനില് 
ഉലൂകനില് പോരില് നൃപ, സഹദേവനുമേററുകമ. 12 

ശൈനേയനാശഗ്ശുകനിയില് ദ്ൂരപദേയര് കുരുക്കളില് 

കിണഞ്ഞര്ജ്ജൂനനില് പോരില് ദ്രോണപൃത്രന് മഹാരഥന്. 35 

വില്പാളിയാം യുധാമനൃവിങ്കലേററിതു ഗൌതമന് 

കൃതവര്മ്മാവു ബലവാനത്തപജസ്സി്! ലേററുതേ. 14 

ഭീമന് കാരവരാം നിന്െറ പുത്രന്മാര്കളില് മാരിഷ! 

തനിച്ചു വന്പടപെടുന്നോരലേററു തടുത്തുതേ. 10 

ശിഖണ്ഡി കൂസല്കൂടാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കരണ്ണനെ 

ഭീഷ'മാന്തകന് മഹാരാജ, ൪ടുത്തു വിശിഖങ്ങളാല്. 36 

തടുത്തളവുടന് കര്ണ്ണന് കോപാല് ചുണ്ട വിറച്ചവ൯ 

നെററിത്തടത്തിലായ മൂന്നു ബാണമെയ”രൂ ശിഖണ്ഡിയെ. 17 

ആബ്ദാണങ്ങാം ധരിച്ചേററം ശോഭിച്ചിതു ശിഖണ്ഡിയും 

മുന്നു ശൃംഗമിയന്നുള്ള വെള്ളിക്കുന്നു കണക്കിനെ. 18 

വില്പാളിയാമവ൯ കര്ണ്ണനെയ്യ്കോരെയത്തേററമേററുടന് 

പോരില് തൊണ്ണൂറ കൂരമ്പുകൊണ്ടാഞ്ഞെയ്മിതു കര്ണ്ണനെ. 19 



894 കര്ണ്ണുപധപര്വ്വം 

അവന്െറ വാജി കളെയും മൂന്നമ്പാല് സൂതനേയയമേ 
ക്ഷുരത്താല്ദ്ധവജവും കണ്ണന് ധഥഥിച്ചിതു മഹാരഥന്. 0 
അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേര് വിട്ടു കുതിചിട്ടു മഹാരഥന് 

കര്ണ്ണണ്െറ നേര്ക്കു പേല് ചാട്ടീ സംക്രുദ്ധന് ശത്രുതാപനന്. 21 

മൂന്നമ്പെയ്കതു യുദ്ധത്തില് കര്ണ്ണന് കണ്ടിച്ചു ഭാരത! 
പരമൊന൯പതു കൂരമ്പ കൊണ്ടാഞ്ഞെയ'രൂ ശിഖണ്ഡിയെ. 2 

കര്ണ്ണ പാപോത്ഥബാണങ്ങള്ളൊഴിപ്പാനായ് നരോത്തമന് 
ശിഖണ്ഡി പിന്വാങ്ങിയയുടനേററവും മുറിയേററവന്. കര് 

പിന്നെക്കര്ണ്ണന് മഹാരാജ, പാണ്ഡുസൈന്യത്തെ വീഴ”ത്തി 
പിഞ്ഞിക്കൂട്ടത്തെയാഞ്ഞേററ കൊടുങ്കാററ കണക്കിനെ. [നാന് 

ധൃഷ്ടദയമനന് മഹാരാജ, നിന് പുത്രന് പീഡ ചെയ്തവന് 
സ്മാനാന്തരത്തില് മൂന്നമ്പു ദൃശ്ലാസനനെയെയ്കതേ. 25 

ദുശ്ശാസനനവന്തന്െറയിടം കൈമ്റുഷ്കു മഠരിഷ! 
പൊന്കടക്കെട്ടെഴും കൂരത്തു മൊട്ടഴിഞ്ഞുളിയമ്പിനാല് 206 

ഏയ് ത്തേറെറാരംപ്പാര്ഷതനും ഘോരബാണമഥര്ഷണന് 
ചൊടിച്ചു ദുശ്ശാസ.റ൪2 നേര്ക്കയച്ചാിതു ഭാരയ! 7 

ധൃഷ്ടദ്യുമ്നന് വിട്ടു പെരുത്തുക്കി ലെത്തുമതങ്ങുടന് 
മൂന്നമ്പെയ്കണ മുറിച്ചാനാ നിന്െറ പുത്രന് ധരാപതേ! 8 

പൊന്നണിഞ്ഞുള്ള ഭല്പങ്ങഠം വേറിട്ടേഴാഞ്ഞയച്ുടന് 

എതിര്ത്തു ധൃഷ്ടദയര“നന്റെറ കൈജ്ണും രാറത്തുമാഴത്തിനാന് 49 

ഉടനാപ്പാര്ഷതന് കോപിച്ചറുത്തു വില മാരിഷ! 
മൂര്ച്ഛയേറും കത്ത് യമ്പാലതി ലൊത്താര്ത്തിതാളകഠം. 90 
ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തിച്ചിരിച്ചും കൊണ്ടു നിന്മകന് 
തടുത്തു ശരജാലത്താല് ധൃഷ്യദ്യമനനെ മുററുമേ. ക 

മഹാത്മാവാം നിന്മകര്റെറ വിക്രമം പാർത്തു കണ്ടവര 

വി സുയില്ലു യോധര പോരിലപ് സരസ്സിദ്ധസംഘവും, യ്ക് 
കാണായിരുക്കിട്ടേല്യന്ന ധൃഷ്ദ്യമ്നനെയപ്പൊഴേ 
സിംഹം തടുത്താവമട്ട ദുശ്ശാസനനിരുദ്ധനായ് 34 

പാഞ്ചാലര് തേരനയശ്വമൊത്തുടന് പാണ്ഡുപൂര്വ്വജ! 

സേനാപതിയെ റക്ഷപ്പാന് തടുത്തു നിന്െറ പുത്രനെ. 64 
നിന്നാഠംക്കാര്ക്കും മാററലരക്കും പിന്നെയയുണ്ടായിതാഹവം 

കാലേ ഘോരം പ്രാന്നികഠംക്കു ഭീമാകാരം പരന്തപ! 39 

വൃഷസേനന് നകുചനെയഞ്ചിരുമ്പമ്പയച്ചുടന് 
അച്ഛന്െറ മുന്പില് നിന്നുംകൊണ്ടെയ് രൂ മൂന്നമ്പ വേറെയും. 
ചിരിച്ചും കൊണ്ടു നകുലന് വൃൃഷസേനനെയപ്പ്പൊഴേ 

മുര്ച്പയേറുമെഴത്താണിയമ്പാഴ ത്തി ഹൃദയത്തി ലായ്. 37 
ശക്തനാം ശത്രുവാഞ്ഞെയ്മ ശത്രു കരശനനാമവന്൯ 



സങംലയുദ്ധം 

ശത്രുവിന്മേലിരുപതമ്പെയ്യാനായ വനഞ്ചുമേ. 

ഉടന് ശരസഹസ്രത്താലി രുപേരും നരര്ഷഭര് 
തമ്മില് മൂടീടി നാരപ്പോളടഞ്ഞിതു പെരുമ്പട. 
ധാര്ത്തരാഷട്രപ്പുടയുടഞ്ഞോടിക്കണ്ടിട്ട സൂതജന൯ 
അടുത്തു ചെന്നു ബലവാന് തടുത്തിതു ധരാപതേ! 

കര്ണ്ണന് തിരിക്കേ നകുലന് പാഞ്ഞു കേറി കുരുക്കളില് 

കര്ണ്ണപുത്രന് നകലനെപ്പോരില്ക്കൈവിട്ടൊഴിച്ചുതാന് 

ത്വരയോടും കര്ണ്ണനുടെ ചക്രം കാത്തിതു മാരിഷ 
സഹദേവന് തടുത്താനാച്ചപൊടിച്ചേല്ലയമുലൂകനെ 

നാലശ്വങ്ങളെയും കൊന്നു സഹദദവന് പ്രതാപവാൻ 
അവണ്െറ സാരഥിയെയും ക:ലത൪ക്കങ്ങയച്ചുതേ. 

ഉലൂകന് വാഹനം വിട്ടു കുതില്ലിട്ട ധരാപത്വേ! 

വെക്കം ത്രിഗര്ത്തപ്പുടയ ല് പുക്കാനാപ്പി തൃനന്ദനന്. 

ശൈനേയനംശ്ശുകുനിയെക്കൂരമ്പിരുപതെയ്കുട൯ 

ഭ€ല്പത്തറല് കൊട? കണ്ടിച്ചൃ സ്ഹാസം പാബലന്നുടെ 

പോരില് കോപിച്ചു ശകുന! ലഫാരാജം, പ്രതാപവാ൯ 
അവന്്റെറ ചട്ട പൊട്ടിച്ചു മുറിച്ചു കാഞ്ച നദ്ധവജം. 

കൂരമ്പകൊണ്ടിട്ടിധനെയെതിര്ത്കതെയ്കിതു സാത്യകി 

രാജാവേ, സാരഥിയെയും മൂുന്നമ്പാഞ്ഞെയ്കിതായവന്; 
ഇവന്റെറയശ്വങ്ങളെയും കാല കേററിനാനുടന് 

അപ്പോം കുതിച്ചു ശകുനിയയടനേ ഭരതഷര്ഭ! 

പെട്ടെന്നുലൂകന്െറ തേരില്ക്കേറിക്കൊണ്ടാന് മഹാരഥന്; 

പോരാളി ശൈനേയനി ല്നിന്നുടനേ മാററി നാനവന്. 

പോരില് ശൈനേയനോ ഭൂപ, നിന് കൂട്ടരുടെ സേനയില് 
ഉക്കില്പ്പാഞ്ഞേറിനാനപ്പോളടഞ്ഞാിതു പെരുംപട. 

ശൈദനയനെയ്യമമ്പേററു മൂടും നിന്പട മന്നവ! 
പത്തു ദിക്കും പാഞ്ഞു ചത്ത നിലയായിപ്പതിച്ചുപോയ് 

ഭീമസേനനെ നിന് പുത്രന് പോരില്ച്ചെന്ന തടുത്തുതേ 
കഷണം കൊണ്ടങ്ങടന് ഭീമനശ്വം സൂതന് രഥം ധ്വജം 

ഒക്കപ്പോക്കീ മനവന്െറയതില് നന്ദിച്ചിതാളകഴം; 

പിന്വാങ്ങി നാനരചനാബ”ഭീമ൯ന്തന് മുര്പി തനിന്നുടന്. 

മുററുമപ്പോഠം കുരുബലം പാഞ്ഞേററൂ ഭീമസേനനില് 
ഭീമം സനവധോദ്ൃയക്തര്ക്കപ്പോളണ്ടായി താരവം. 

ദധാമന്യ കൃപന് തന്െറ നേര്കക്കെയഷ്ണാ വില് നറുക്കിനാന് 

ഉടന് മറെറാരു പില്ലേന്തിക്കൃപന് ശ്ര്രധരോത്തമന് 

യധാരന്യക്കൊടി കുട സൂ തനെന്നിവ വീഴ്ത്തിനാന്്; 

ഉടന് തേര് വിട്ട പിന്വാങ്ങീ യുധാമന്യമഹാരഥന്. 
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ഉത്തമാജസ്സഗ്രവീ രൃയനഗ്രനായേോറരു ഭോജമന 
മൂടി ക്കൊണ്ടാന് മാമലയെ ൭൭യദല് കാറു പോലവേ. 7 

ആ യുദ്ധം പെരുതമയത്തിര്൪നആ ഘോരരൂപം പരന്തപ! 
അമ്മട്ടുള്ളോരു യുദ്ധം ഞാന് കണ്ടിട്ടില്ലാ ധരാപതേ! 58 

കൃതവര്മ്മാവൃത്തമയജസ്സ്റിനെ യൃദ്ധത്തില് മന്നവ! 
ഹൃദയത്തിങ്കലാഞ്ഞെയ്യാനവന് തേരിലിരുന്നുപോയ്. 9 

ആ രഥി ശ്രേഷ്ഠനെസ്സയതന് രഥത്താല് കൊണ്ടുപോയിനാന് 
കരുസൈന്യമുടന് മുററം പാഞ്ഞേററൂ ഭീ2സേനനില്. 60 

ദുശ്ശാസനന് ശകുനിയുമാനപ്പടയൊടൊത്തുടന് 

വളഞ്ഞൂ പാണ്ഡുസുതനെത്താഡിച്ചു ക്ഷുദ്രകങ്ങളാല്. 61 

അപ്പേഠളമരഷിയാം ദുര്യോധനനെബ ഭീമനമ്പിനാല് 
പിന൯്തിരിപ്പിച്ചൂക്കെടുത്തിട്ടാനപ്പടയൊടേററുതേ. ഥെ 
ഈക്കില്പ്പാഞ്ഞെത്തീടുമാനപ്പട കണ്ടു വ്വകോദര൯ 

പഠരം ചൊടിചു ദിവ്യാസ്ത്രം പ്രയോഗില്ചീടിനാനുട൯; 63 

വജ്കാലിന്ദ്രന് ദൈത്യരെപ്പോലാനയെത്തല്ലിതാനയാല് 
ഇയ്യാന്പാററകളാല് തീ പോലംബരത്തെശ്ശരങ്ങളാല് 64 
പോരില് മൂടീടിനാനാനക്കൂട്ടം കൊല്ലും വൃകോദരന്൯. 
ഉടനൊന്നികച്ചതിര്ത്തീടുമസംഖ്യം ഗജസംഘമേ 65 

കാററി ന്മകനുടച്ചൃ കാര്ക്കൂട്ടം കാററു കണക്കിനെ. 
മണിജാലം സ്വരണ്ണജാലമഴണിഞ്ഞീടും ഗജങ്ങളോ 66 

ശോഭിച്ചു തേററം യുദ്ധത്തില് മ൯വന്നല്ക്കാറുകഠം പോലവേ. 
രാജന്, ഭീമന് കൊന്നിടുമാക്കൊമ്പനാനകഠം പാത്തുപോയ 67 

ഹൃദയങ്ങഠം പിളര്ന്നിട്ടു ചില കുംഭികഠം വീണുപോയ്. 
വീഴത്തീട്ടും വീഴ“വതായിട്ടും പൊന്നണിഞ്ഞ ഗജങ്ങളാല് 68 
തകര്ന്ന മാമലകളാല്പ്പോലേ ശോഭിച്ചു മന്നിടം. 

രത്നമേന്തി ദ്ദീപ്ലിയാരന്ന വീണാനക്കാര്കളങ്ങനെ 69 

ക്ഷിണപുണൃഗ്രഫഹാഘം വിണവ്വണ്ണം മിന്നി മന്നിടം. 
കന്നം പിളര്ന്ന നാഗങ്ങാഠം മസ്പുകം വിണ്ടവററയുയം 70 

പോരില്ബ”ഭ മന്െറയമ്പവേററു പാഞ്ഞലഞ്ഞിതസംഖ്യമേ. 

ചോരകക്കിച്ചിലവകം പേടിച്ചു മലയൊത്തവ 71 

അമ്പു മെയ്യില് തറച്ചോട”" ധാതുശൈലങ്ങഠം പോലവേ. 
അകില് ചന്ദനവും പൂശി വന്പിക്കും പാമ്പിനൊത്തവ 74 
കാണായി ഭിമസേനന്െറ പില്ലുലഷ്ണുന്ന കൈയയകഠം. 

ഇടിവെട്ടും പോലെ കേട്ടിട്ടവനന്െറ ചെറുഞാണൊലി 79 

മലമൂത്രങ്ങളും വിട്ടു പാഞ്ഞുപോയിതു കുംഭികഠം. 

ീമാനാം ഭീമനൊററഴ്ക്കു ചെയ്യോരാ ക്രിയ മന്നവ! 3 

ഭൂതസംഹാരിയാം രുദ്രന് ചെയ്യം കര്മ്മം കണക്കെയായ”. 



62. സങ്കുലയുദ്ധം 

കഈരവസേനയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴവന് ധര്മ്മപുത്രനെ ജീവനോടെ പിടിക്കു 

ന്ന വിഷയത്തില് പതി യുന്നു. കര്ണ്ണുനന്െറ അസ്്രപഠതയമററ ധര്മ്മപുത്രന് ക്ഷീ 

ണിച്ചു തേരിലാരുന്നു പോകുന്നു ആയിരക്കണക്കിനു കേകയര് പാഞ്ഞെത്തി, 
ശത്രുക്കഠംക്കു പിടികിട്ടാത്തവിധം പാണ്ഡവജ്ഷ്്നെ രക്ഷിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ശ്വേതാശ്വങ്ങളുമായ” കൃഷ്ണന് നടത്തും തേരി ലാണ്ടവന് 
ശ്രീമാനാമര്ജജുനന് പിന്നെയവിടെയ്കകെത്തിനാനുടന്. 3. 

അശ്വങ്ങളയരുമ്മാറാ നി൯ ബലം നൃപ, ഫല്ഗുന൯ 
ഇളക്കീ പോരിലംഭോധിയിളക്കും കാററു പോലവേ. ക 

ശ്വേതാശ്വന് മത്തനായ നില്ല നിന്െറ പുത്രന് സുയോധനന് 
പകുതിപ്പടയോടൊത്തു കേ-പമുഠംക്കൊണ്ടടുത്തുടന് മ 

അമര്ഷിയാം ധരമ്മപുത്രനടക്കുമ്പോഠം വളഞ്ഞുതേ 

കത്തിയമ്പെയ്ക്കി തെഴുവത്തിമുന്നാപ്പഠണ്ഡുപുത്രനി ല്. 4. 

അതില്ച്ചപൊടിച്ചി തത്യന്തം കുന്ത്പുത്രന് യുധിഷ്ണിരന് 
അവന് മുപ്പതു ഭല്പങ്ങഠം കയററ് നിനെറ പുത്രനില്. ൭ 

യുധിഷ്ഠി രഗ്രഹത്തി ന്നായുടന് പാഞ്ഞെത്തി കാരവര്; 

ശത്രുക്കഠംതന് ദുഃസ്വഭാവമറിഞ്ഞിട്ട മഹഠരഥര് 6 
ആക്കനമന്തയന് ധര്മ്മജനെക്കാക്കുവാനെത്തിനാരുട൯ 

ധ്ൃഷ്ടദ്യമ*നന് പാര്ഷതനന്താന് നകലന് സഹദേവനും 7 

അക്ഷാഹണി പ്പുടയുമായണഞ്ഞൂ ധര്മ്മജാന്തികേ. 
നിന് റഥീന്ദ്രരെ മദ്ദിപ്പേംന് പോരിലാബ്ഭീമസേനനും ര് 

ശത്രുക്കുഠം വെല്ലും നൃപനെക്കാക്കുവാന് പഠഞ്ഞണ്ഞ്ഞുതേ. 

ആ വില്ലന്മാരെയൊക്കേയും കര്ണ്ണന് വൈകര്ത്തനന് വൃപ! ി 

പെരുത്ത ശരവരഷം കൊണ്ടടുക്കു മ്പോഠം തടുത്തുതേ. 

ശരാഘം തൂകിയയമവര് തോരരങ്ങളയച്ചുമേ 10 

യത്നം ചെയ്തിട്ടുമേ നേരേ നോക്കാനായീല കരണ്ണുനെ. 
ആ വില്പന്മാമെയൊക്കേയും സര്വ്വശസ്്യാസ്രപാരഗന്൯ 3. 

പെരുത്ത ശാവര്ഷത്താല് തടുത്തു സൂതനന്ദനന്. 

ശീ।ഘാസ്റ്ര മാര്ന്നിരുപതമ്പാശു ദുത്യോധനനെറ മേല് 12 

എതിതത്തു ചെന്നെയ്കുകൊണ്ടാന് സഹദേവന് മഹാശയന്, 
സഹദേവറെറയെയത്തേററ ശോഭിച്ചാനചലോപമന്൯ 390 

മദം ചാടുന്നാനപോപോലെ ചോരയാറാടി യോരവന്. 

കൂരമ്പെയത്തേറെറാരാ നിന്റെറ പുത്രനെപ്പ്ാർത്തു കണ്ടടന് 14. 

രഥിപ്രവരനാം കര്ണ്ണന് ക്രുദ്ധനായ് പാഞ്ഞണഞ്ഞുതേ. 
അമ്മട്ടു ദുര്യോധനനെക്കണ്ട ശീഘാസ്ത്രരെയ്തവന് 19 
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ധര്മ്മഭൂ പാഠാര്ഷതബലമതി നാല്ക്കൊടന്നോടുക്കിനാന്. 

ആ മഹാത്മാവു കൊന്നീടും യുധിഫ്ടിരബലം ഭൂതം 

കര്ണ്ണുബ ണോര്ത്തി പൊട്ടററം പാഞ്ഞുപോയീ ധരാപതേ! 

കര്ണ്ണന്റെ വില്ലില്നിന്നെത്തും പലമാതിരിയമ്പുകയം 

കടയില്ത്തലതൊട്ടും കൊണ്ടൊപ്പം പാഞ്ഞെത്തി യെങ്ങുമേ. 

ആകാശത്തു ശരാഘങ്ങഠം തമ്മ ലൊത്തു പതിക്കവേ, 

തമ്മില്ക്കൂട്ടി യരച്ഛിട്ട തീ പുറപ്പെട്ടു മന്നവ! 

പത്തു ദിക്കിലുമിയ്യാന് പാഞ്ഞെത്തുംമാതിരിയമ്പുകം 

പരകായത്തി ലേറുമ്മാറെയ തൂ കര്ണ്ണന് ധരാപതേ! 

രക്തചന്ദനവും പുശിപ്പൊന്മണിക്കോപ്പണിഞ്ഞവ 

കൈകരഠം മാറ് മഹാസ്്രത്തെ ഡിടും കരണ്ണനുലച്ചുതേ. 

എല്പാദ്ദിക്കും ശരഘത്താല് മക്ക ।ക്കൊണ്ടുട൯ നൃപ: 

യൃധി പൂമിര൯ ധര്മ്മജനെക്കര്ണ്ണന് പീഡപ്പെടുത്തിനാന്. 
അപ്പോം ക്രുദ്ധന് മഹാരാജ, ധര്മ്മപുത്ര൯ യൃധിഷ്യിര൯ 

ദുഡമന്പതു കൂരമ്പുകൊണ്ടാഞ്ഞെയ്കിതു കര്ണ്ണനെ; 

ബാണക്കൂരി രുളായ ത്തീരന്നിരാ യുദ്ധം ഘോരദര്ശനം, 

ഹാഹാകാരം മൂത്തു വ൬ആ നിന്കൂട്ടര്ക്കും ധരാപതേ! 

ധര്മ്മഭവാവിധം സൈന്യം മുടിക്കുമ്പോതു മാരിഷ।! 

തേച്ചു മൂര്ച്ൂയെഴും കജംപത്രനാനാശരങ്ങളാല് 
അനേകഭല്ലഭേദത്താല് ശക്ത്യൃഷ്ടിമുസലങ്ങളാല് 

തേതിടം ധര്മ്മശീല൯ ദുഷ്ടദ്ഷ്ഠിയയച്ചുവോ 
അതാതീടം നിന്െറ കൂട്ടര് ചിതറീ ഭരതര്ഷഭ! 

യയധിഷ്യി രന് ധര്മ്മജനി ലേററം കോപിച്ചു കര്ണ്ണനും 
നാരാചചത്സടദത്താര്ദ്ധചന്ദ്രബാണങ്ങളാല് രണേ 

അമര്ഷി ക്രോധനന് രോഷംകൊണ്ട ചുണ്ട വി റച്ചവന് 

അമമയാത്മാവമ്പുകളാല് പാഞ്ഞേററു ധര്മ്മപുത്രനില്. 

ആദ്ധര്മ്മഭരവവനിലും സ്വര്ണ്ണപുംഖശരങ്ങളാല് 

മാറത്തെയ രൂ മൂന്നു ഭല്പം കൊണ്ട പാണ്ഡവരാജനെ. 

അവനേററം പീഡചെയ്യ ധര്മ്മരാജന് യുധിഷ്യിരന് 
ഇരുന്നുപോയി തേര്ത്തട്ടില് പോ കന്നാന് സൂതനോടുടന്. : 

ഉഭനാര്ത്തു ധാര്ത്തരാഷട്ട്രര് മുററും മന്നവരൊത്തവര 

പാടിപ്പിനെന്നരചനിരല് പാഞ്ഞണഞ്ഞിതു മുററുമേ. 

പതിനേഴശതം ശസ്്രൂധരര കേകയഷയരങ്ങടന് 

പാഞ്ചാലരൊഞ്തു നൃപതേ, തടുത്തു ധാര്ത്തരാഷ്മ്ട്രരെ. 

ആ മഹാ ബഹളപ്പേരു ഭീഷണം മുയിരം വ 1ധാ 

ദുര്യോധനന് ഭീമനുമായി തമ്മിലേററു മഹാരഥര്. 
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63. യൃയധിഷഠിരാപയാനം 

കര്ണ്ണന് വീണ്ടം ധര്മ്മപുത്രരോടെതിരിടുന്നു. നകലസഹ ദേവന്മാര് 
ജ്യേഷ്ഠനെ സഹായിക്കാന് ഓടിയെത്തുന്നു. ധര്മ്മപുത്രനെ വിട്ട് പാര്ത്ഥ 

നോടെതിരിടാന് ശല്യ൯ കര്ണ്ണനോട പറയുന്നു. കര്ണ്ണന് അങ്ങോട്ടേക്കു തി 

രിയുന്നു. സൂത പുത്രന്റെ അമ്പുകളേററു ൨൪൨. ശനായ ധര്മ്മപുത്രന് കൂടാര 
ത്തിലെത്തി കിടക്കയില് വീഴുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കരണ്ണ്ൂനും ശരജാലത്താലാക്കേകയരഥീന്ദ്രമെ 
മുന്പിട്ടനില്ലം വില്വാളി വീരന്മാരെയുടച്ചുതേ. 2 

രാധേയനെത്തടുപ്പാനായ” കിണയന്നവരില് പരം 

അഞ്ഞൂറു തേരകളെക്കര്ണ്ണന൯ കാലന൪ക്കു കയററിനാന്. മ 

അസഹ്യനെന്നു കണ്ടിട്ട കര്ണ്ണനെപ്പോരി ലാബ“ഭടര് 
കര്ണ്ണബാണാര്ത്തരായിട്ട ഭരപാരശ്വത്തി ലെത്തിനാഠര്. 3 

ശരജാലം കൊണ്ടനേകമട്ടാത്തേര്ക്കൂട്ടുടച്ചുട൯ 
കര്ണ്ണുനൊററത്തേരുമായി പ്പാഞ്ഞെ തീ ധര്മ്മപുത്രനില്. ട് 

അമ്വേറേറററം വ്രണപ്പെട്ട കൈനിലയ്ക്കായ് തിരിക്കവേ 
മാദ്രേയമദ്ധൃഗന് വീരന് മെല്ലെപ്പേോംകെ വിചേതനന് 5 

അടുത്തു ചെന്നരചനെദ്ദുര്യോധനഹി തത്തി നായ 
മൂര്ച്ചകൂടം മഹേഷുക്കഠം മൂന്നെയ്രൂ സൂതനന്ദനന്. 6 

സ്പുനാന്തരത്തില് രാജാവുമെയ് തൂ സൂതജനേയുമേ 

മൂന്നമ്പെയ“രൂ സാരഥിയെ നാലു നാലു ഹയങ്ങളെ. ? 
കാന്തേയചക്രം കാക്കുന്ന മാദ്രേയന്മാര് പരന്തപര് 
രാജാവിനെക്കൊന്നിടൊല്ലെന്നെതിര്ത്തു കര്ണ്ണനോടടടന്., 8 

അവര് വര്ഷിച്ചു വെവ്വേറേ ശരവര്ഷങ്ങാം കര്ണ്ണനില് 
സഹദേവന് നകലനുമേററവും യത്നമാര്ന്നവര്. 9 
അവരേയയമെതിര്ത്തെയ”രൂ സൂതപൃത്രന് പ്രതാപവാന് 
മൂര്ച്ചയേറും രണ്ടു ഭല്പം കൊണ്ടരിന്ദമര് യോഗ്യരെ. 310 

വാല് കറുത്തും കൊമ്പിനൊത്തും മനോജവമിയന്നവ 

ധര്മ്മജാശ്വങ്ങളവയെക്കര്ണ്ണന് കൊന്നിതു സംഗരേ. 4.1 
കരന്തേയന്െറ മുടിച്ചാര്ത്തു വേറേ ഭല്പത്തിനാലുടന് 

വീഴ്ത്തി ക്കൊണ്ടാന് മഹേഷ്വറസന് ചിരിച്ചുംകൊണ്ട സുതജന് 

നകുലാശ്വങ്ങളെക്കൊന്നിട്ടപ്രകാരം പ്രതാപവാൻ 
ധീ മാന് മാദ്രീപുത്രനുടെയീഷ വില്ലും നൂറുക്കിനാന്. 13 
അശ്വങ്ങം ചത്തു തേര് പോയാ മുറിയേറേറാരു പാണ്ഡവര് 

ഭ്രാതാവരം സഹദേവന് തേരില് കയറിയപ്പൊഴേ. 14 

തേര് പോയുള്ളവരെക്കണ്ടിട്ടമ്മാമനമി മദനന് 

കനിഞ്ഞു മദ്രരാജാവു കര്ണ്ണനോടേവമോതിനാന്; 22 



മററ കര്ണ്ണവധപരപ്പം 

'“ഇപ്പോം ഫല്ഗുനനാം പാര്ത്ഥനോട നീ പൊരുതേണ്ടതാം 

ഏററ. ചൊടില്ലെന്തി നാണീദ്ധര്മ്മഭരവോടെതിര്പ്പതും? 16 

ശസ്്ാസ്റ്രഃ സ്പാവനാഴി ചട്ടയും സംക്ഷയിച്ചിനി 

തളര്ന്ന സാരഥിയുയമായ ശത്രുവീരാസ്ത്രമേററഹോ! 17 

പിന്നെപ്പാര്ത്ഥ മനാടേറെറന്നാല്ക്കര്ണ്ണ,നീ ഹാസൃനാകുമേ. '' 
ഏവം ശല്യയന് സംയുഗത്തില് കര്ണ്ണനോടോതിയെങ്കിലും 18 

അവൃണ്ണമേ ചൊടിച്ചെയ് തൂ കര്ണ്ണനാദ്ധര്മ്മപുത്രനെ. 

കൂരമ്പെയ്യീടിനാന് മാദ്രീപുത്രപാണ്ഡവരേയമേ 39 

ചിരിച്ചു പോരിലവ്പെയ്ക പിന്തിരിപ്പിച്ച സൂതജന്. 

പിന്നെശ്ശല്യര് ചിരിച്ചോതീ വീണ്ടും കര്ണ്ണനൊടിങ്ങനെ ക്0 

തേരില് ക്രുദ്ധന് ധര്മ്മപുത്രവധത്തിന്നുന്നി നില്ലവേ. 

* * ധാര്ത്തരാഷ്ടന് നി ന്നെയെന്തിന്നേവം മാനിചചുപോന്നുവോ, 

ആപ്പ്ാര്ത്ഥനെക്കൊല്ക കര്ണ്ണ, ധര്മ്മഭൂവധമെന്തിനാം? 

കൃഷ്ണ്ന്മാരൂതിടും രണ്ട ശംബ്ഖിന്േറയും മഹാസ്വനം 22 

കോംക്കുന്നുണ്ടിടി വെട്ടീടം പോലാ വില്ലിന്െറ ഘോഷവും. 

ഇതാ രഥികളെബ്ബാണമാരിയാല് കൊല്ലുമര്ജ്ജൂുനന് 23 

ഗ്രസിക്കുനൂ സൈന്യമെല്പാം കര്ണ്ണ, കാണ് കവനേ രണേ. 
യുധാമനൃത്തമാജസ്സാശ”ശൂരന്തന് പിന്പു കാപ്പവര് 24 

ഇടം ചക്രം കാത്തിടനനൂ ശുരനായോരു സാതൃകി 
ഈയി വനന്്റെറ വലംചക്രം ധദൃഷ്ടദയമ്നനുമങ്ങനെ. 25 

ധാര്ത്തരാഷടട്രക്ഷിതിപനായ് പൊരുതുന്നുണ്ട ഭീമനും 

നാമൊക്കെ ഓണ് ചയവനെബ ഭീമന് കൊല്ലാത്തവണ്ണമേ 26 

കര്ണ്ണ, നമ്മുടെ രാജാവു വിട്ടപോംപടി ചെയ്യെടോ. 

നോക്കൂ ഗ്രസിച്ചിതിവനെബ്ഭീമന് പോരില് വിളങ്ങവോന് 
ഇപ്പ്ോളൊഴിഞ്ഞുപോഴന്നങ്കിലേററം വിസൂഷയമായ "വരും, 

എറെസ്സറംശയമാരന്നോനെല്ലെന്നു രക്ഷിചൂർകാഠംക നീ 28 

കൊന്നിട്ടെത്താണു മാദ്രേയന്മാരെയോ ധര്മ്മഭവെയോ? "” 

എന്നു ശല്യന് ചൊല്ലിയതു കേട്ടു കര്ണ്ണന് ധഭാപതേ! 9 

കണ്ടു ഭീമന് ഗ്രസിച്ചീടം ദുര്യോധനഒനെയാഹവേ, 

രാജരക്ഷോദ്ൃയതന് പാരം ശല്യന് ചൊല്ലി വിടന്നവന്൯ 89 

അജാതശത്രു മാദ്രേയപാണ്ഡ വന്മാരെ വിട്ടുമേ 
നിന് പുത്രനെക്കാക്കുവാനായ് പാഞ്ഞുപോന്നിതു വീര്യവാൻ 
ശല്ൃയനോടിക്കെ യാകാശത്തോടും മട്ടാം ഹയങ്ങളാല്. 

കര്ണ്ണന് പോയപ്പൊഴേ പാണ്ഡുപുത്രനാകും യുധിഷ്ടിരന് 32 

പാഞ്ഞോട്ടം സ ഹദേവാശ്വങ്ങളാല് പിന്വാങ്ങി മാരിഷ! 

അവരോടൊപ്പമേ വെക്കം ന:ണംപുണ്ട നരേശ്വരന് 3 

കൈനിലയ്ക്കുടംപ്പുക്കു പാരമനമ്വേററു മുറി പെട്ടവന് 



ദ്രരണ്ൃയര്ജ്ജൂനകര്ണ്ണുപരാക്രമം 831 

തേര്വിടിറങ്ങിയുടനേ ഗ്മുഭമാം മെത്ത കേറിനാന്. 34. 

ശല്യം കളഞ്ഞിട്ടുമേററം ഹൃച്ചുല്യാരത്തി പെരുത്തവന് 

ഭ്രാതാക്കളാകും മാദ്രേയവീരരോടോതി മന്നവന്; 356 

*“പാണ്ഡുനന്ദനരേ, ചെല്വി നടന് ഭീമന്റെ സേനയില് 

കാറപോലലറിക്കൊണ്ട പൊരുന്നുണ്ടാ വൃകോദരന്. '' 6 

ഉടന് മറെറാരു തേരേറി നകുലന് രഥിപ്പംഗവന് 

തേജസ്വി സഹദേവന്താന് ട്രാതാക്കളരികര്ശന൪ 977 

ബലവാ ന്മാര് വേഗമേററമെടുത്തോടും ഹയങ്ങളാല് 

ഭീമന്െറ പടയില്പ്ലെന്നു നിന്നു ടഭ്രാതാക്കളൊപ്പമേ. 9൫ 

64. ദ്രാണ്യര്ജജൂുനകര്ണ്ണപരാക്രമം 

അശ്വത്ഥാമാവിന്െറ പരാക്രമം. കൃഷ്ണ്ന്െറ നേര്ക്കുദപോലും ആ പരാ 

ക്രമ അമ്പുകളെയ്യന്ു. ക്രുദ്ധനായ അര്ജ്ജുനന് ആചാര്യപൃത്രനെ അമ്പു 

കഠംകൊണ്ട മൂടുന്നു. തേരാളി നഷ്ടപ്പെട്ട അശ്വത്ഥാമഠവു” പോര്ക്കളത്തില് 

നീന്നു പിന്വാങ്ങുന്നു. ഇതു കണ്ടു പേടിച്ച കാരവസൈന്യം പിന്തിരി 

ഞ്ഞോടുന്നു. ഒര്യോധനപ്രേരിതനംയ കര്ണ്ണന് ഭാര് ഗ്ലവസ്റും പ്രയോഗിച്ചു” 

പാഞ്ചാലസൈന്യത്തില് വലിയ ഒരു ഭാഗത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പെരുത്ത രഥി വംശത്തോടെത്തുടന് ദ്രോണനന്ദനന് 

പാര്ത്ഥന് നില്ലും ദിക്കിലേക്കു പാഞ്ഞണഞ്ഞിതു മന്നവ! 4, 

പാഞ്ഞെത്തുമവനെപ്പാര്ത്ഥന് ശൂരൻ ശാരി തുണപ്പവന്൯ 

തടുത്തുകൊണ്ടാരൂക്കോടുമാഴ।യെക്കര പോലവേ. 4 

ക്രോധിച്ചുടന് മഹാരാജ, ദ്രോണപുത്രന് പ്രതാപവാൻ 

കൃഷ്ണാര്ജ് ജൂനന്മാരെയ മ്പ വിട്ടടച്ചങ്ങു മൂടിനാന്൯. ദ 

കൃഷ്ണാര്ജജൂനന്മാരെയങ്ങു മൂടിക്കണ്ട മഹാരഥര് 

പെരുത്തു വിസുയപ്പെട്ട നോക്കിനിന്നു കുരുക്കളും. 4 

ചിരിച്ചും കൊണ്ടര്ജ്ജുനനും ദിവ്യാസ്റ്രത്തെരയടുത്തുതേ 

ആ മഹാസ്രും തടുത്താനാ ബ്രാഹ”മണന് യുധി ഭാരത! ി 

ഏതേതസ്ത്രം പാഠണ്ഡവനാപ്പോരില് കൊല്വാന് വിടുന്നുവേഃ 

അതാതസ്തും മഹേഷ്വാസന് ദ്രോണപുത്രനടക്കിനാന്. 6 

അസ്ത്രയുദ്ധം ഭീഷണമായ? നടക്കുമ്പോഠം ധരാപതേ! 

വാ തുറന്നന്തകനട്ടില്ക്കാണായീ ദ്രണിയേ രണേ. 7 

ദിക്കും വിദിക്കുമെല്പാമമ്പെയ്യവന് മൂടിയങ്ങനെ 

വലംകൈയ്ക്കുായ” മൂന്നു ബാണമെയ്യിതാ വാസദേവനെ. 8 

ആ വന്പ൯തന് വാജികളെയൊക്കക്കൊന്നുടനര്ജജൂനന് 

പേള്ക്കടത്തില്ച്ചോരചാടിത്തി രതല്ലിബ്ഭയങ്കരം ഇ 



൫൭9 കര്ണ്ണവധപര്വവം 

൨ ഘംപരലോകത്തേയ്ത്കാക്കും പുഴയൊഴുക്കിനാ൯. 

തേനോടൊത്താ ദ്രാണിയൃയടെ തേരാളികളെയൊക്കയും 30 

പാഠത്ഥചാപോത്ഥബാണത്താല് ഹതരായക്കണ്ടിതേവരും. 
ശത്രുപ്രവാഹിയാം ഘോരപ്പുഴയുണ്ടാക്കിയപ്പെൊഴേ 11 

ആ ദ്രരണി പാര്ത്ഥരുടയ ദാരുണവ്യാകലാഹവേ. 
അതിര് വിട്ട പൊരുന്നോര് കഠം പാഞ്ഞു പോയങ്ങുമിങ്ങുമേ 12 

ഹതാശ്വസൂതത്തേര്ക്കൂട്ടം മേലാഠം ചത്തുള്ള വാജികഠം 

മേലാഠം ചത്താനകഠം ഗജം ചത്താനക്കാരുമായഹോ! 19 

പോരില് പാറത്ഥന് ചെയ്ത ഭൂപ, ഘോരമാകും ജനക്ഷയം 

പാര്ത്ഥപാപോത്ഥബാണത്താല് ചത്തു വ',ആ൭ രഥിവ്രജം 14 

യോ ക്തം പോയിട്ടങ്ങുമിങ്ങും പാഞ്ഞു ഴന്നൂ ഹയങ്ങളം 

പോരില് മിന്നും പാര്ത്ഥനുടെയക്കര്മ്മം ദ്രനണി കണ്ടന് 15 

ജയി ശ്രേപ്പന് ഫല്ഗുനനോടുടന് പാഞ്ഞേററു വീര്ൃയവാന്. 
കാര്ത്തസ്വരപ്പെൊന്നണിഞ്ഞ പെരും വില്പിട്ടലച്ചവന് 16 

ചുററും കരമ്പനിറയെത്തുകിനാന് ദ്രോണ നന്ദനന്. 
വിണ്ടുംരജ്ജുനനെ ദ്രാണിയാഞ്ഞെയ്തമ്പാലെ മന്നവ! 1 

വക്ഷോദേശത്തി ലായിട്ടു ഗാഡം താഡിച്ചു നിദ്ദയം. 
അവനാ ദ്രാണിയടരിലാഞ്ഞെയ്യെയ “ത്തേററു ഭാരത! 18 

ഉദാരബുദ്ധി ഗാണ്ഡീവി യടനേ ശരവൃഷ്ടിയാല് 

പോരിലാ ദ്രരണിയേ മുൂടീട്ടവന്തന് വില്പറുത്തുതേ. 19 

വില്പററവന് വൂമട്ടി ലേല്ലും പരിഘമാഹവേ 
എടുത്തെറിഞ്ഞിതാ ദ്രണി കിരീടിയയടെ നേര് ക്കുടന്. 2൮ 

പൊന്നണ ഞ്ഞുള്ള പരിഘമതാഞ്ഞെത്തുന്ന നേരമേ 

ഉടന് മുറിച്ചു ദൃപതേ, ചിരിച്ചും കൊണ്ട പഠണ്ഡവന്. 21 

പറര്ത്ഥനെറയമ്വേററു മുറിഞ്ഞതു വീണിതു ഭൂമിയില് 

വള്ൂമേററു തകര്ന്നുള്ള പര്വ്വതം പോലെ മന്നവ! 24 

ക്രോധിച്ചുടന് മഹാരാജ, ദ്രോണപൃത്രന് പ്രതാപവധന് 
ഐന്ദ്രമാമസ്റവേഗത്താല് തൂകി ബ്ഭത്സുവീരനെ, 23 

അവന് വിട്ടോരിന്ദ്രജാലപ്രയോഗം 
പാര്ത്ഥന് കണ്ടാഗ്ലാണ്ഡിവം വില്ലെടുത്തോന് 
രാജന്, മഹേന്ദ്രാസ്പമയചുടച്ച 

തരസ്സിയന്നോനവനൈ ന്ദ്രജാലം. 24 

പാര്ത്ഥന് ക്ഷണത്താലെയാദ്ാണജന്െറ 

ഖപേന്ദ്രജ -ലാഞ്ചിതത്തേര് പിളര്ന്നും 

മുടീടിനാന് ചെന്നണഞ്ഞിട്ട പാരത്ഥ-- 
ശരാര്ത്തനായ ദ്രരണി യവ്വണ്ണമപ്പേഠം. 25 



[ പ ര ന വ്. ളീ. 
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ലു; ടക ര 
ആപ്ത തടടമ്് 

ന കളിയും 
ശമം യണ നേയെയ്ക്ക മുന്ന. -- 
രതം പ്പരം ക്ഷയുൃദ്രകം പഠര്ഞ്ഥനയം 

ഉടന് പഠര്ത്ഥന് ൪൭൮ ബരണധെ.... 
പീളര്ന്നാനാഗ'ഗുത പുത്രന്്ററ ലര്ക്മം 
അേശ്വങ്ങഠസ്സ്റാരഥി വില്ലു ഞാണും 
തകര്ത്താനാ നിന് മടദന്മാര്കഠം കാണ്കെ. 99 

മര്മ്മം തോറ്റം ണി യെയെയ്യരിജിത്തായ പാണ്ഡവന് 
ഭല്ത്താല് തല് സുതനെയും വഴത്ത” തേര്ത്തട്ടറില്നി അടവ.28 
അശ്വങ്ങളെത്താന് പിടിച്ചമ്പെയ്യവന് മുടി കൃഷ്ണരെ 
അതിലല്ഭഉത്മറയ് ക്മണ്ടേന് ദ്രണിക്കള്ളാശുവിക്രമം, 29 

അശ്വങ്ങളെത്താ൯ പിടിച്ചും പാര് ത്ഥനായ” പേട ച്ചതില്. 
യോധമൊട്ടക്കു പൂഴി ച്ചിതവനെറയതു മന്നവ! ൪0 

അപ്പപേഠഠം ചിരിച്ചു ബിഭത്സൂ പോരില് ദ്രോസേസുതന്നുടെ 

അശ്വക്കടി ഞ്ഞാണറുത്തു കത്തിയമ്പുകളടാല് ജയന്. ൫1 

ശരവേഗാര്ത്തി പെട്ടോടിയപ്പൊഴാത്തുരഗങ്ങളും 
ഉടന് ഘോരാരവം പൊങ്ങീ നിന്െറ സൈന്യത്തില് മനവി13മ 
പാണ്ഡവന്മാര് ജയം നേടിപ്പാഞ്ഞേററു ന10൫൫െ൨ സേനയില് 
കൂററുമേ തീക്ഷ“ണബാണങ്ങമ്ടെന്ത്രകാണ്ട ജയറര്ത്ഥികഴം, 358 
പാണ്ഡവന്മാര് മഹാരാജ, ധാര്ത്തരാഷ്ട്പ്പെരുംപട 
ഭേദിച്ചു പിന്നെയും വീണ്ടം വീരന്മാര് ജിതകാശികരം, 84 
കണ്ടനില്ലെച്ചിത്രയുദ്ധശീലര് നിന്മക്കളം ൬പ! 
സാബലേയന് ശകുനിയും കര്ണ്ണനും ധരണീപതേ! 85 
നിന് പുത്രന്മാര് തടഞ്ഞിട്ടും പെരുംപട ജനേശ്വര! 
പോര്ക്കളത്തിങ്കല് നിന്നില്ലാ ചുററുമേ പീഡ ചെയ” കയാല്36 
ചുററും പാഞ്ഞോടിടം യോധന്മാര്കളാലപ്പ്പൊയം മന്നവ? 

ആകലപ്പെട്ട പേടിച്ചു നിന്മക്കളടെ വന്പട. 87 

നില്ലനിങ്ലെന്നപ്പൊഴുടന് സൂതപുത്രനുമന്ക്കിലും 
മഹാത്മാക്കഠം വധിപ്പോരാസ്സേനയോ നിന്നതില്പഹോ! 98 
അമ്മട്ടാര്ത്തു ജയം കൊണ്ട പാണ്ഡവന്മാര് മഹീപതേ! 
ധാര്ത്തരാഷ”ടബലം ചുററും പാഞ്ഞോടുന്നതു കണ്ടുടന് 89 

ദുര്യോധനന് സപ്രണയം കര്ണ്ണനോടപ്പെഠളേംതിനാന്: 
* “കാണ്ക കര്ണ്ണ, പരം സൈന്യമേ ററവും പാഠണ്ഡവാഭളിതം. 
ഭവാന് നില്ല പ്പോര്ക്കളത്തില്നിന്നു പാഞ്ഞോടിടുന്നതും. 
ഇതറിഞ്ഞു മഹ ബാദഹോം യുക്തം ചെയ്യുകരിന്ദ൯! കൂട്ടു 
പോരില് യോധസഹസ്രങ്ങഴം നിന്നെത്തന്നെ നരോത്തമ! 



834, കര്ണ്ണുവധപര്വ്വം 

വീരപാണ്ഡവരോടിക്കെ വിളിച്ചാര്ക്കുന്നു കേവലം. ”" 42 

ഏവം ദുര്യോധനമഹാഭാഷിതം കേട്ടു സുതജന് 
മദ്രമാജനൊടിീ വണ്ണം ചിരിച്ചുംകൊണ്ട ചൊല്പിനാന്൯: 43 

: കാണ്കെന് കൈയുക്കുമസ്രുങ്ങഠംക്കുളളക്കും മനുജേശ്വര! 

പാണ്ഡു പാഞ്ചാലരെപ്പോരിലിപ്പ്യോഴം മുററും മുടിക്കുവന്. 424 

അശ്വങ്ങളെ നരവ്യയാഘ, വിട്ട ഭദ്രമസംശയം. '" 

എന്നുരച്ചു മഹാരാജ, സുതപൃത്രന് പ്രതാപവാ൯ 45 

വീരന് പണ്ടള്ളോരു മുഖ്ൃയവിജയം വില്ലെടുത്തുടന൯ു 

കലയേററി മഹാരാജ, വീണ്ടും വീണ്ടും തുടച്ചഹോ'! 46 

സതൃത്താല് ശപഥത്തഠലും യോധന്മാരെ നിറുത്തിയയം 

പ്രയോഗിച്ചു ഭാര്ഗ്ഗവാസ്രരഭമേയാത്മാവു ശക്തിമാന്. 477 

അപ്പ്പോഠം സഹസ്രം പ്രയതമര്ബ്ബൃയദം കോടിയും നൃപ! 

കൂരമ്പുകരം പെരുംപേദരില് പുറപ്പെട്ട തൂടങ്ങിതേ. 38 

മയില് കങ്കച്ചിറകെഴം ജവലല്ബാണഗണങ്ങളാല് 

അററുവീ ണാപ്പാണ്ഡുസൈന്യമറിയാതായി തൊന്നുമേ. 49 

ഹാഹാകാരം മുത്തു ൨൯൬ പാഞ്ചാലരി ലിളാപതേ! 

ബലവാന് ഭാര്ഗ്ഗ വാസ്ത്രത്താല് പോരില് പീ ഡറപ്പെടുത്തവേ,90 

രാജാവേ, ചത്തു വീണീട൦സ.ഖ്യം ഗജവാജികഠം 
രഥങ്ങഠം മര്ത്തൃരിവരില്ച്ചുാറുമേ ധരണീപതേ! 51 

അങ്ങുമിങ്ങും നിഹതരാല് കമ്പിച്ചൂ മന്നിടം നൃപ! 

വ്യാകലപ്പെട്ട മട്ടായീ പാണ്ഡവന്പടയൊക്കയും. 52 

യോധശ്രേഷ്ലന് കര്ണ്ണനൊരാഠം പുകയററഗ്നി പോലവേ 

നരവ്യറ॥ഘന് ശത്രുനിര ചുട്ട മിന്നീ പരന്തപന്. [ലി 

കര്ണ്ണന് കൊന്നു മുടി പ്പോരാച്ചേദി പാഞ്ചാലരേവരും 

മയങ്ങിയങ്ങിങ്ങു വനദാഹേ ഹസ്ധ്ികഠം പോലവേ 54 

വിളിച്ചാര്ത്തു നരവ്യ്യാഘ, വ്യവഘമട്ടില് നാരോത്തമര്. 
വിളിച്ചാര്ത്തും പോര്ക്കളത്തമില്പ്പേടിച്ചുമവരെങ്ങുമേ 55 

ഓടിയും ചുററുമേ പാരം ത്ൂസിച്ചും ധരണീപതേ! 

ആര്ക്കുമാര്ത്തസ്വരം മുത്തു ഭൂതപ്രളയതുല്യമേ. 56 

അവരെസ്സ്ുതതനയന് കൊല്വതായക്കണ്ടു മാരിഷ! 
ത്രസിച്ചു സര്വ്ൃഭൂതങ്ങഠം തിരൃഗ്യോനികഴം പോലുമേ. &7 

പോരില് സൂതസുതന് കൊന്നു മുടിക്കുന്നോരു സ്ൃഞ്ജയര് 
കൃഷ്ണാര്ജജുനന്മാരെ വിളിച്ചാര്ത്തുകൊണ്ടിതു വീണ്ടമേ. 58 

പ്രേതരാജപുരേ പ്രേതരാജനെപ്പേോലുഴന്നവര്*. 

& യമപൂരിയില് കഷ്ടപ്പാടേനുഭവിക്കു നവര് പ്രേതരാജനെ വിളിചു നില 
വിളിക്കുന്നതുപോലെ എന്നര്ത്ഥം, 



അര്ജജൂുനനന്െറ യുധിഷ്യി രസമീപ൨ഗമനം 835 

കര്്ണനമ്പെയ്കു കൊല്വോര്തന് നിനദം കേട്ടറിഞ്ഞുട൯ന് ൧9 

വാസുദേവനൊടായ ചൊല്ലീ കുന്തീപുത്രന് ധനഞ്ജയന് 
മഹാഘോരം ഭാര്ഗ്ഗവഃസ്റും പ്രയോഗില്ലതു കണ്ടവന്: 6 
* “കാണ്ക കൃഷ്ണം മഹാബാഹോ, ഭാര്ഗ്ഗവാസ്്രപരാക്രമം 
ഈയസ്രുത്തെ ഹനി ച്ചീടാന് പോരില് പററില്ല ചെററുമേ. 61 
വന് പോരില് ചൊടി പുണ്ടോരു കര്ണ്ണനെക്കാണ്ക കണ്ണ, നീ 
വീര്യത്തില് കാലനിഭനെ ക്രൂരം ചെയുന്ന ശൂരനെ. 62 
ഉടനശ്വങ്ങളെ വിടുകെന്നെ നോക്കുന്നു വീണ്ടുമേ 

പോരിലീക്കര്ണ്ണനെക്കണ്ടും പിന്വാങ്ങാന് പററുകില്ല മേ. 63 

ജീവിക്കും പുരുഷന് നേട്ടം ജയവും തോല്മയയം രണേ 

ചത്തവന്നോ ഹ്ൃഷീകേശ, വധം താന് ജയമെങ്ങനെ? 64 
എന്നര്ജജുനന് ചൊന്ന കൃഷ്ണന് മതിമ:ന് പാര്ത്ഥനോടുടന് 
കാലത്തിന്നെത്തതി൯൨ ണ്ണമരുഠംചെ യ്ക്തിതരിന്ദമന്: ] 
* * കര്ണ്ണന് ദ്ൂഡം മുറിപെടുത്തവന് കരന്തേയമന്നവന് 
അവനെക്കണ്ടാശ്വസിപ്പിച്ചുടന് കൊല്ലുക കര്ണ്ണനെ, "" 66 
ഉടന് ധര്മ്മജനെക്കാണ്മാന് പുറപ്പെട്ടു ജനാദന൯ 
പോരില് തളര്ച്ച കര് ണ്ണന്നു വരുത്താനും ധരാപതേ! 67 
ഉടന് ബാണാര്ത്തനാം രാജാവി നെക്കാണ്മാന് ധനഞ്ജയന് 
പോരില്നിന്നുടനേ പോ തേരാലേ കേശവാജ്ഞയാല്. 68 

പോരും വഴിക്കു കൌനന്തേയന് ധര്മ്മജാലോകനാശയാല്! 

നോക്കീ സൈന്യങ്ങളെയതി ല്ക്കണ്ടി &,ഗ്രജനെത്തദാ. 69 
കൌന്തേയന് ദ്രേ:ണജനൊട ൨ജ്രിക്കും ദര്വ്വിഷഹൃനെ 
പോര്ചെയ്തു ഭാരത, പരം തോല്പ്പിച്ചും ഗുരതപൃത്രനെ?. 70 

65. അര്ജജുനന്െറ യുധിഷ “ഠിരസമീപഗമനം 

ധര്മ്മപുത്രരെപ്പററി യാതൊരു വിവരവും അറിയാതായപ്പ്പോഠം കൃഷ്ണാര് 

ജജുനന്മാര് ആ പാണ്ഡവജ്ജയേഷ്യനെ അന്വേഷിച്ചു പുറപ്പെടുന്നു. ഭീമനെ കണ്ടു 

വിവരം മനസ്സിലാക്കിയ അവര് ഒടുവില് കൂടാരത്തിലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ 

കാണുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തോല്പ്പിച്ചുടന് ദ്രരണിയെയുഗ്രചാപന് 
സാധിച്ചഹോ! ദുഷ്കരം ക്രൂരകര്മ്മം 

നോക്കിടിനാന് തന്നുടെ സൈന്യൃമങ്ങു 

ധനഞ്ജയന് ശത്രുജനാപ്രധുഷ്യ൯. 1 

1 ധര്മ്മജാലോകനാശ ട ധര്മ്മപുതൂനെ കണ്ടാല്കൊള്ളാമെന്ന ആഗ്ര 

ഹം, 3 ഈ പദ്ൃത്തിലെ ആകാംക്ഷ അവസ്ഥനിക്കണമെങ്കില് * മുന്നോട്ടു 

പോയി” എന്നര്ത്ഥമുള്ള ഒരു വാക്കു” അധ്യാഹരിക്കണം, 



പോള വധപര്വ്വം 

ച ്ആള്രയ്ണ്കുല് ൦൨ആതും ഭടന്മാര് 
ചാര്ഷിക്ങവാ൯ ശൂരം സവ്യസാചി 

പ്രസിദ്ധ പൂര്വ്വക്രിയ'യെപ്പുകഴ”ത്തി 

സ്വൈരം വരുത്തീ രറികഠക്കു പോരില്. കൂ 
കാണായ കയഷയാലങ്ടെ കിലീടിയാജ-- 

മീഡാന് ജ്യഷ്ലന് ധാര്മ്മരാജോവിനെത്താന് 

ളീ മാന്തികം പുക്ട ചോദിച്ചു രാജ... 

വൃത്തം ചൊല്ലു നെവനെങ്ങു പോയീ? ി 

ഭീമന് പറഞ്ഞു 

ഇവിടം ഖിട്ടുപോയ് ധര്മ്മമാജരാധന് യുധിഷ്ടിരന് 

കര്ണ്ണുബാണാര്ത്തനായ് ഇ] വിച്ചുിരിക്കാം വല്പലഭാഷയയം2. 3 

അര്ജ്ജുനന് പഞ്ഞു 

എന്നാല് ഭവാനിവിടം വിട്ടു ചെല്ക 

കുരുശ്രേഷ്ണോര്വ്വീശവൃത്തം ഗ്രഹിപ്പാന് 

കര്ണ്ണ൯ വിട്ട മ്വേറമേററഠ നരേന്ദ്ര 

ധനെന്നാലി പ്പേഠം ശിബിരം പുക്കി രിക്കാം. 5 

പോരില് കൂരമ്പേററമ ദ്രോ ണനെയ്യ-- 
ദതേററം കൊണ്ടെന്നാലുരന്നാ നരേന്ദ്രന് 

നിന്നൂ ജയം കാത്തുകെണ്ടാ സ്ഥലത്തി-- 

ലാ ക്രോസനെക്കൊ വീഴിക്കുവോളം. 6 

ആപ്പു ഡവന് കര്്ല്്ുനാല് സംശയത്തി-- 

ചാക്കപ്പെട്ടാനിണു മഹാനുഭാവന് 
അദ്ദേഹത്തേയറിവാന് പോക ഭീമ! 

ശത്രുക്കളേ ഞാന് തടുത്തിങ്ങ നില്ല്രാം. 7 

ഭീമന് പറഞ്ഞു 
ന* ചെന്നറിഞ്ഞീടു മഹഠനുഭാവ! 
ശ്രീഭാരതശ്രേഷ്ഠനൃപഒെറ വൃത്തം 

ഞാന് പോകിലിങ്ങര്ജ്ജുന, ചൊല്ലമെന്നെ-- 

പ്പേടിച്ചുപോയെന്നിഹ വീരരെല്ലാം. ൫ 

ഉടന് പചൊന്നാനര്ജ്ജുനന് ഭീമനോട 
"  സംശപ്എകന്മാര്കളെന് നേര്ക്കെതിര് 

ഈ കൂട്ടരെക്കെന്നിടാത് വിരോധി 

ഗോഷ്ടടത്തില്നിന്നിഹ മേ പോകവയ്യാ. '" 9 

ഉടന് ഭീമന് ഫല്ഥഗുനനോടുട ചൊന്നാൻ: 

“സ്വന്തം വീര്യം കൊണ്ട ഞാന് കരരവാഥഗ്ര്യ! 
സംശപ്എകന്മാരൊടാട്ടക്കെതിര്ത്തു 

നില്പ്പേന് ധനഞ്ജയ, ന പോയിയാലും.”" 30 

ന ത്തി
നായി 

ളി 

3 പുര്വ്വത്രിയ.... മുന്പ നടന്ന വിജയപ്രവൃത്തികയം. ക വല്പഭാഷയും കം 

വല്ല വിധത്തിലം. 3 വിരോധി ഗോഷം -- ശരൂസമൂഹം. 



യൃധിഷ്ണിര൨൦. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഏറേറാതവല്ലാത്തൊരു €.: 4൨: 
ജോ്ഷ്ോക്തി കേട്ടിട്ടരി൨ ൦. ലു 
ജേഷ്ഠന് കുരുശ്രേഷ്യനെയംട; യാൻ 
പോമര്ജജുനന് കൃഷ്ണനൊരടവ ക് മു 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു. 

അശ്വങ്ങളെ വിട്ട കൃഷ്ണ, പടക്കടല് ൦, ടത്തിട്ട 
അജാതശത്രു നൃപനെക്കാണ്മാനുണ്ടാശ കെശവ്! 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അശ്വങ്ങളെസ്സൂര്പ്പദാശാര്ഹംഖ്യ൯ 
വിടുമ്പൊഴാബ്ഭീമനോടേവയമാതി: 
* “ ആശ്ചര്യമല്പീത്തൊഴില് ഭീമ, നിന്നില് 

ചി 

പോകട്ടെ ഞാന് കൊല്കരി സംഘമമൊക്കു. " 48 

ൃഷീകേശന് പോന്നു പി ന്നെദ്ധര്മ്മരാജനെഴുന്നിടം 
വേഗത്തില് വേഗം നൃപതേ, ഗരുഡാഭഹയങ്ങളാല്. പം 
ഏതിര്പ്പടയിലാശ്ശത്രുഞ്ജയന് ഭീമനെ നിര്ത്തിയും 
വ്ൃകോദരനെ യുദ്ധ ഞിന്നേല്പ്പിച്ചും നരനായക! 16 

പിന്നെഗ്ഗമിച്ചാപ്പുരുഷപ്രവീര൪ 
താനേ കിടക്കും നൃപപാര്ശ്വമെത്ത് 
തേര് വിട്ടി റങ്ങീട്ടുടനങ്ങു ധര്മ്മ 
രാജന്െറ പാദത്ങഠം വണങ്ങി നിന. രി 

ക്ഷേരത്തോടേ കണ്ട നരവ്യാ(ഘനാമാ നരേന്ദ്രനെ 
ഇന്ദ്രനെക്കണ്ടശ്വി കഠംപോലണങഞ്ഞൂ കൃഷ്ണര് നന്ദിയാല് 1 

അര്ക്കുനശമികളെപ്പോലെ കൊണ്ടാടിയ വരേ നൃപന് 
ശക്രവിഷ്ണുക്കളെജ്ജംഭവധേ ഗുരു കണക്കിനെ 

കര്ണ്ണനെെൊന്നി തെന്നോര്ത്തു ധര്മ്മരാജ യുധിക്ടിമന൯ു 
ഹര്ഷത്താല് തൊണ്ടയിടറി പ്രീതന് ചൊന്നാന് പരന്തപന്ല് 19 

66 യുധിഷഠിരവാക്യം 

കര്ണ്ണനെ കൊന്നുവന്നിരിക്കയാണു” കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനന്മാര് ഏറ ധരിച്ചു 
ധര്മ്മപുത്രര് സന്തോഷാശ്രുക്കുഠം തൂകി തൊണ്ടയിടറി ക്കൊണ്ട്” അര്ജ്ജയന 
ഒെറ പരാക്രമത്തെ പ്രശംസിച്ച്, ആ വര്ീരാഗ്രശണ്യനെ എങ്ങനെയാണു" 
വധിച്ചുതെന്ന വിവരം വിസ്മരിച്ചു പറയാ൯ അനുജരതോടാവംര്യവ്വെടന൯. 

യയധിഷ്ണിരന് പറഞ്ഞു 

സ്വാഗതം ദേവകീപൂത്ര, സ്വാഗതം ഹേ ധനഞ്ജന; 
അച്യൃതാര്ജ്ജുനരേ, പാരം പ്രിയം നിങ്ങടെ ദര്ശനം, 
കേടററരിഷ്ടം കൂടാതെ കൊന്നല്ലോ വീരകര്ണ്ണുശെ 
പോരില് സര്പ്പത്തിനൊത്തോനെസ്സര്വ്വശസ്റ്രവിദഗ്ദ്ധനെ 
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ശര്മ്മതായ” വര്മ്മമായ് സര്വ്വധാര്ത്തരാഷ്ടാഗ്രയായിയെ 
വൃഷസേനസുഷേണന്മാര് വില്പര് കാക്കുന്ന വീരനെ, 

രാമനസ്്പഠാനുജ്ഞ കൊടുത്താസ്സുദുര്ജ്ജ യ വീരനെ 

ഠാ 

സര്വ്വലോകപ്രവരനെപ്പുകഴും രഥി മുഖ്യനെ, 

നൂററപേരെക്കാപ്പവനെസ്സ്സേന്യാഗ്രത്താണ്ട വ൯പനെ 
പരസൈന്യം മുടി പ്പോനെയരിവര്ഗ്ഗവിമദ്ദിയെ, ി 

ദുര്യോധനഹിതം നോക്കി നമുക്കിണ്ടല്ക്കു സജ്ജനെ 
പന് പോരിലിന്ദ്രാദി സുരന്മാര്ക്കുമേററമധൃഷ്യനെ, 6 

തേജോബലങ്ങളാലഗ്നി മാരുതന്മാര്ക്കു തുല്യനെ 
പാതാളഗംഭീരനെയഠസ്സഹൃുദാനന്ദകാരിയെ, റു 
പോരിലാക്കര്ണ്ണനെക്കൊന്നു ശത്രുക്കഠംക്കന്തകാഭനെ 
ഭാഗ്യമേ നിങ്ങഠം വന്നെത്തീ ദൈത്ൃദ്ധവംസി സുരോപമര്. 8 

ഘോരയുദ്ധം ചെയ്തിതെന്നോടദീനം കൃഷ്ണ്പാര്ത്ഥരേ! 

സര്വ്വലോകക്ഷയം ചെയ്യുമന്തകന് പോലെയുള്ളവന്. 9 
എന് തേരു കണ്ടിച്ചിതവന് കൊന്ന പിന്സുതരേയുമേ 
എന്നശ്വങ്ങളെയും കൊണ ശൈനേയന് കണ്ടനില്ലവേ. 3190 

ധൃഷ്ടദ്യമ"നനന് യമന്മാരും വീരനാമാശ്ശിഖണ്ഡിയും 
പാഞ്ചാലീ പുത്രരും കാണ്കെപ്പാഞ്ചാലന്മാരുമേവരും 31. 

തോല്ലിച്ചിവരെയാ വീരന് കര്ണ്ണന് രിപുഗണങ്ങളെ 

എന്നെ വെ൯൬ മഹാബാഹോ, കിണഞ്ഞേല്ലിലുമാഹവേ. 12 

പോരിലെന്നോടെതിര്ത്തേററു പരുഷം പലതോതിനാന് 

അതാതിടം ഭടശ്രേപനവമാനിച്ചസംശയം. 19 
ഭ"മസേനപ്രഭാവത്താല് ജീവിക്കുന്നേന് ധനഞ്ജയ! 
ഏറെയെന്തിന്നു ചൊല്ലുന്നു സഹിക്കാവല്ലെനിക്കെടോ. 33 

പതിമ്മൂവാണ്ടിവനെ ഞാന് പേടിച്ചിട്ട ധനഞ്ജയ! 
രാവുറങ്ങാറില്പ പകലേല്ലാറില്ലൊട്ടുമേ സുഖം. 19 
അവന്െറ വിദ്വേഷമാണ്ടു ദഹിപ്പ ഞാന് ധനഞ്ജയ! 
ആത്മനാശം പുക്കു വാധീണസദ്വിജ്നിലഷ്ക്കു താന്. 106 

ചിരം വിചാരപ്പെട്ടം കൊണ്ടേവം കാലം കഴിച്ചു ഞാന് 

പോരില് കര്ണ്ണനെ ഞാനെന്തു കൊണ്ടു കൊല്ലേണ്ടവെന്നുതാന്. 

ജാഗ്രല്സ്വപ”നങ്ങളില് പാര്ത്ഥ, കര്ണ്ണനെത്തന്നെയെപ്പൊഴും 
കാണുന്നു ഞാനഞ്ഞങമിങ്ങും ലോകം കര്ണ്ണമയം പരം. 38 

ൽ വാ।ധീണസദ്വിജം .വാധീണസം എന്ന പക്ഷി. കറുത്ത കഴ്ത്തും ചു 

വന്ന തലയ്യം വെള്ളച്ചിറകമുള്ള ഒരു തരം പക്ഷിയാണരത്രെ 'വാധീണസ'മെ 

ന്നതു”. “കൃഷ്ണ്ഗ്രീവോ രക്തശിരാ: ശ്വേതപക്ഷോ വിഹംഗമ:സവൈ വാ 

[ധീണസ; പ്രോക്തോ യാടഞികൈ: പിതൃകര്മ്മണി” "എന്ന ഒരു ലക്ഷണ 
്രരോകവും ചീല വ്യാഖ്യതോക്കഠം ഉദ്ധരിച്ചു കാണുന്നു. കൂടുതല് വിവരം വൃ 

ക്ത മല്ല. 
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ഏതേതിടത്തു ഞ.ന് കര്ണ്ണൂഭീതന് ചെല്വൂ ധനഞ്ജയ! 
അതാതിടത്തു കാണുന്നേ മുന്പില് നില്ലന്ന കര്ണ്ണനെ. 19 

പോരില് പിയാറിടാത്തോരാ വീ രന്താനെന്നെയിപ്പെഠഴേ 

സരഥാശ്വം വെന്നു പാര്ത്ഥ, കൊല്ലാതേ വിട്ടയച്ച്താം. 20 

ജീവില്ലിട്ടെന്തിനിക്കാര്ൃയം രാജ്യമെന്തിന്നെനിക്കിനി 

പോരില് ശോഭിച്പിടം കര്ണ്ണുനവമാനില്ലിരിക്കവേ? 21 

ഭീഷ മദ്രോണകൃപന്മാരില്നിന്നന്നേല്ലാത്തതൊന്നു ഞാന് 
തേരാളിയാം കര്ണ്ണുനി ല്നി ന്നേറേറനി പ്പോരിലിപ്പെൊഴേ. 

ആ ഞാന് ചോദിക്കുന്നു പാര്ത്ഥ, കുശലം കലരുംപടി 

എന്നോടതൊക്കച്ചൊന്നാലും കര്ണ്ണനെക്കൊന്നതെങ്ങനെ? 23 

ശക്രതുലൃബലന് പോരില് വിക്രമത്തില് യമോപമന് 
രാമസന്നിഭനസ്രരത്തിലവന് നിഹതനെങ്ങനെ? കക 

മഹാരഥന് പേര് പുകഴ”ന്നോന് സര്വ്വശസ്രരവിശാരദന് 
വില്ലെടുത്തോരിലൊക്കേയും മുന്പനാം മുഖ്യപൂരുഷന് 2൫ 

ധൃതരാഷ്ട്ര൯ മക്കളൊത്തു നീ നിരിത്തം നരർഷഭ! 
പൂജി പ്പോനാം കര്ണ്ണനങ്ങുന്നവനെക്കൊന്നതെങ്ങനെ? 26 

ധാര്ത്തരാഷ്ട്രന് സര്വ്വയുൃദ്ധങ്ങളിലും നിതൃമര്ജ്ജൂന! 
പോരില് നിന് മുത്ൃയവാം കര്ണ്ണുനെന്നോര്പ്പു പുരുഷർഷഭ! 
ത്തവനെപ്പുരുഷവ്യാ।ഘ, പോരില് നീ കൊന്നതെങ്ങനെ? 

അതെന്നോടോതു കൌന്തേയ, കര്ണ്ണനെക്കൊന്നമാതിരി. 28 

സുഹൃുജ്ജനം കണ്ടനില്ലെപ്പൊരുതുന്നോരവന് തല 

ശാര്ദ്ദൂലം രുരുവെപ്പോലെ നരശാര്ദ്ദൂല, വീഴ്ത്തി നീ. 29 

ദിക്കും വിദിക്കും ചുഴലെസ്സൂതപുത്ര൯ 

നിന്നെപ്പോരില് കിട്ടുവാ൯ു ചുററിയല്ലോ 
പോരില് കര്ണ്ണന് ഹസ്തിഷഠംഗോപ്രദായി * 
തീക്ഷ“ണങ്ങളാം കങ്കപത്രങ്ങളാലേ. 0 

നീ കൊന്നിട്ടടരില് സൂതപുത്രന് 
കിടപ്പീലേ ഭൂമിയില് ദുഷ്ടബുദ്ധി? 
എനിക്കേററം നീ പ്രിയം ചെയ്തുവല്ലോ 

യുദ്ധത്തി ലാക്കര്ണ്ണനെക്കൊല്കയാലേ. യി 

നിന്നെത്തേടീട്ടെങ്ങുമേ പാഞ്ഞിതല്ലോ 
മദം കൊണ്ടാഗ്ലര്വ്വെഴും സൂതപൃത്രന് 
ആശ്ശൂരമാനിയെ നീ പോരിലേററു 
യുദ്ധം വെട്ടിക്കൊന്നു വീഴിച്ഛിതല്ലീ? 2 

& ഹസ്പഷഠംഗോപ്രദായി -. ആനകളെപ്പേോംലെ കൊഴുത്ത ആറു കാളകളെ 
പൂട്ടിയ തേരു കൊടുക്കാന് തയാറദയവന്. 
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പ പശ്യ. 24 പശ്ത്്ഗധാഥ ചം: 

ഒപാാര്തേര പര. ക്കേക വ. നാഴ്ലഹിച്ചോന 

തീയായ് പോരില് ഡസ്തരൂരദ്ധഷയള്ളോരു പാപ 
നിന്നാലുഞ്ജീ, ഹതയായല്ല! പോരില്? ദ 
ഏംപ്പഠഴുമേ ശുരമദാഭിമത്ത൯ 
യികത്ഥി പ്പേംന്9 കാരവന്മാര്സദസ്സ്റില് 
ദുര്യോയനന്നിഷുമേറുന്ന പാപി -- 
മവനന് നിന്നാല് ഹതനായിപ്പെഴല്ലീ? ക 
മനരിട്ടെതി രത്തേററു ഭവാറന്െറ വില്പീല്-- 
നീന്നേന്തിടും മക്തശമങ്ങളാഒലെ 
ഒമയ്യേററീട്ടാപ്പാപര് കിടപ്പതലി-- 
യൊടിഞ്ഞീ ലേ ശാര്ത്തരാഷടന്െറ മെകകൌയം. 6, 

്രാഘിക്കുമമ രാജമദ്ധ്യത്തിലെന്നും 
ഹര്ഷം ദുര്യോധനന്നേകിസ്സറഗര്വ്വം 
“ഞാന് കെടലൂവേന് ജിഷ”“ണവേ' യെന്ന മഡ്യ്യാ-- 

ലി വന്െറമാല്ലൊലു പാഴായിതല്ലി? 36 
* “ചെയ്യില്ല ഞാനര്ജതകനനുള്ള കാല. 
പാദപ്രക്ഷാളന"'മെന്നല്പബുദ്ധി 
വ്രതം പൂണ്ടോനാണവന്൯ ശക്രസൂനോ : 
നീയിപ്പേഴഴാക്കള്ണ്ണനെക്കൊന്നിരുല്പി 827 
പാഞ്ചാലിയോടോതിയാദ്ടുഷൂബുദ്ധി 

കര്ണ്ണന് സദസ്റ്റില്ക്കുരുവ് രമ ദദ്ധ്യ 
* കൃഷ്ണേ, തൃജിക്കില്ലയോ സത്വശക്തി-- 

രൂഷ്ൂന്മാരാം പാണ്ഡവന്മാര്കളേ നീ" 38. 
നിന്നെപ്പുററശ്ശൂപഥം ചെയ്തു. ക൪ണ്ണുയ 
"* കൃഷ്ണാരജ്ജകുനന്മാരെ ഞാന് കൊന്നിടാതെ 
വരില്ലിങ്ങോ” 'ഒട്ടന്നുമാപ്പുാപബ്ുദ്ധി 
നിന്നമ്വേറററായവന് വാിഞ്ിതല്ലി? 9: 
നീ ചെയ്തീലേ യുദ്ധമിമ്മാതിരിക്കേ.. 

റെറതിര്ക്കുമ്പോഠം സ്രൂഞ്ജയ കാരവന്മാര് 
ഈയ്െന്നെയിമ്മാതിരിക്കാക്കിവിട്ടേം_ 
നെതിര്ത്തവന് ഹതനാജല്ലി നിന്നാല്? 0 
ഗാണ്ഡീവം വിട്ടെരിയയം ബാണജാലം-- 

കൊണ്ടീട്ട നീ മന്ദധീയാമവന്െറ 
വിളങ്ങീടം കുണ്ഡലാഡ്യ്യോത്തമാംഗഃ-- 
മുറുത്തിട്ട്"ലല്ളി ഫേ സധ്ൃസാചിന് 41. 

്ട് ഹസ്ത്രിഗവാശ്വം -. ആനകളും കാളകളം കതിരകളം. 9 വികത്ഥി 
ഏ്പ്പോന്. ആത്മസ്തുതി ചെയ്യുന്നവന്. 6 കണ്ഡലാഡ്യ്യോത്തമാംഗംേം ദണ്ഡല 

ങ്ങളോടു കൂടിയ ശിരസ്സ്. 



ള്ളു ഫ്ത ക്യ 

അവ യോ മോജ്ക്്ുവധ. ഞായം 

നിന്നെദ്ധ്യായിച്ചോണകമേതരനെ വീറ 
ഏന് ധാൃനേമാക്കര്ണ്ണനെകെപെന്നു വീ യെ് 
ട്ടുമോഘ മാംഖല്ല്ലുധാക്കീലയേം ണീ? 
ഗര്ച്താറരെ ദുക്യേ.ധനനിങ്ങു നമ്മെ 
ക്കര്്ണൂന് തുഭ്ഃസ്കുള്ളതു കണ്ടെതാിരല്ലൂ 
ദുര്യോധനന് തന്നു൭ടയാസ്സറഹായം 
൩ വക്രമിച്ചിപ്പൊഴുടച്ചിതല്ലി? 
മുന്നം നരമ്മക്കര.വ്ന്മാര്കഠം കാണ്കെ 

ഡ്ലഭാമദ്ധോയേ ിരെള്ളെ ന്നു ചൊന്നോ൯ 

ടര്ബ്ബുദ്ധിയാസ്സ്രുതജനത്ൃയമര്ഷി 
നിണാലിപ്പോം ഹരംനാജല്ലി.പോരില് ലി 
ദുഷ്ടന് ചിരിച്ചുങ്ങനെ സൂതപുത്രന് 
മുന്നം ചെഠ്നാന് സബബലന് നടി യേധഴ്ലെ 
പാഞ്ചഥങലിയെബ്ദലധായ ക്കൊണ്ടുചാ' ഡെ. 
ന്നവന് നിന്നാല് ഹഫതനായല്ലിയിലപ്പ്യേം? ദം 
ശ്ര്ര്രാഡ്മൃയരില് ശ്രേഷ്ഠനാം ഭീഷ'മനേയു.- 
മാക്ഷേപി്ലോവര്ദ്ധരഥപ്രസംഗേ 
അല്പംശയന് ഫകനായല്പി നിന്നാല് 
മഹാത്മാവേ, കേവലം സൂചപത്രന്? [ 
അമര്ഷജം നികൃതിമരുത്തിളക്കി യെ 
കരഠംക്കെത്തനിശമെരിഞ്ഞ തീയിനെ 
കെടടക്കെടേം പടയിലെതിര്ത്തു കര്ള്ജുമന 
മുടിച്ചിതെനുടരുരചെയ്കതു ഫല്ഗുന! 
കഥിക്കെടോ ഭരല്പമമി ഒപ്പുഠഴിന്നു 

വധില്പതെങ്ങനെയാള്രെണ്ണനേ നീ? 
വൃത്രദ്ധവംസേ ഭഗവാനിന്ദ്രനെപ്പേ. 
ഖനുദ്ധ്യാനം ചെയ്യുവേ൯ വീര, നിന്നെ, ക 

[1 ടി 

67 അര്ജജുനപ്രതിജഞ 
പാണ്ഡവ സേനയെ മഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സംശപക ഴെസന്യത്തമെ കം 

ന്നൊടുക്കുന്നതില് ഏര്പ്പേട്ടിരുന്നതു കൊണ്ടോണു 2 കര്ണ്ണുനന്െറ കാര്യത്തില് 
ശ്രദ്ധിക്കാതീതുന്നതെന്നു് അര്ജ്ജുനന് മറുപടി പറയുന്നു. താമസിയാതെ 
കര്ണ്ണനെ വധിക്കുന്നു ണ്ടെന്നു ശപഥം ചെയാകയും ചെയ്യുന്നു, 
സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ക്രോധിച്ചു ധര്മ്മിഷ്നൃപരെറ വാക്കു 
ഭകട്ടര്ജ്ജുനന് വന്പു കൂടും രഥീന്ദ്ര൯ 

4 നക്ൃതിമരുത്തു് -.പ്രിതികാരേച്ഛയകേന്ന കാഠറ്റ്. 2 ആനുദ്ധൃദമം ടം 
ശുദാശംസ. 
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പറഞ്ഞു ദുര്ദ്ധര്ഷനദ് നസത്വന്൯? 

യയധിഷ്ഠിരന്തന്നൊടനന്തവീ രൃയന്. 1 
അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

സംശപ്കന്മാരൊട$ ഞാനെതിര്ക്കെ. 
ക്കുരുക്ഷി തീശന്െറ ഭടാഗ്രയായിഃ 

സര്പ്പാഭബാണങ്ങഠം ചൊരിത്തു കൊണ്ടെന് 
മുന്പിട്ടെതിര്ത്തു ഗുരുവിന്െറ പുത്രന്. 4 
കാര് പോലിരമ്പീട്ടമൊരെരന്റ തേര് ക-- 

ണ്ടാസ്റസ്സൈനൃപാദത്തീലെതിര്ത്തു നിന്നൂ 
അഞ്ഞൂര് പേരെക്കൊന്നു ഞാനായതിങ്കല്-- 
ച്ചെന്നേറേറനാ ദ്രണിയോടും നൃപാഗ്ര്യ! 3 
എതിര്ത്തെന്നോടവനും മന്വേന്ദ്ര! 
കിണഞ്ഞേററു സിംഹലോടാന പോലെ 
മഹീപതേ, കൊന്നിട്ടം കാരവേയ- 

രഥീന്ദ്രരെക്കാക്കുവാനും തുനിഞ്ഞു. 4 
പിന്നെപ്പോരില്ബ്ഭാമതം ദുഷ പ്രകമ്പ്യ... 

നാചാര്യപുത്രന് കുരുവര്ഗ്ഗമുഖ്യന് 
വിഷാഗ്നികല്ലക്കടുബാണര്ങ്ങളെയ്ക്കു 
പീഡിപ്പിച്ചാനെന്നെയും കൃഷ്ണനേയും, ി 
എട്ടെണ്ണ റേ കാളകളെന്നൊടേല്ല-- 
മവനു ബാണങ്ങാം ചുമന്നിരുന്നു 

ആയാളെയ്യാബ്ബാണ മൊക്കേയുമമ്പെ- 
യ്ടച്ചേന് ഞാന് കാര്നിര കാററു പോലെ. 6 
പരം വേറേ ബാണസംഘങ്ങളേറെ-- 
ക്കാതോളമങ്ങാഞ്ഞു വലിച്ചുവിട്ടാന് 
പ്രയത്നശിക്ഷാ(സ്പൂബലങ്ങളാലേ 
മഴക്കാലം കാളമേഘം കണക്കെ. 7 
എടുപ്പോതും ദ്രോണപുത്രന് ശരങ്ങഠം 

തൊടുപ്പോതും ഞാനറിഞ്ഞീല മാരഗ്ഗം 

ഇടം വലം കൈകളിലേതുകൊണ്ണ്െ-- 
ന്നവ്ൃണ്ണമേ പോരിലാ ദ്രാണി നിന്നു. ൫ 
ആ ദ്രോണപുത്രന്നുടെ ഞാണ് വലിച്ച 
വില്ലെപ്പോഴും വട്ടമായ ത്തന്നെ കാണ്മൂ 
കൂരമ്പഞ്ചാ ദ്രരണി യെന്നേര്ക്കുമെയ്തി_ 
തഞ്ചമ്വേവം വാസുദേവറ്റെറ നേര്ക്കും. 9 

1 അദീനസത്വന് --വലിയ ബലശാലീ. 9 ഭദാഗ്രയായി ടട ഭടന്മരില് 
അഗ്രഗണ്യന്. 3 ദുഷിപ്രകമ്പ്യന് ആരു വിചാരിച്ചാലും ഇളക്കാന് കഴിയാ 
തആതവന്. 4 വിഷാഗ്നികല്ലക്കടുബാണങ്ങഠം വിഷം പോലെയും അഗ്നിപോ 
ചെയുമുള്ള കടുത്ത ബാണങ്ങാഠം. 
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വജ്രോഗ്രമാം മുപ്പതമ്പെയ്കതു ഞാനും 
നീ മേഷത്താലവനെപ്പീഡചെയ്യേന് 
ക്ഷണാല് മുള്ളന്പന്നി യെപ്പോലെയായി-- 

തവന് ഞാനെയ്തുള്ള ബാണങ്ങളാലേ. 0 

സര്വ്വാംഗവും ചോര ചാടിച്ചവന്താന് 
കര്ണ്ണന്െറയാത്തേര്നിരന്കൂള്ളിലേറീ 
ഞാന് ബാധിക്കെച്ലോരയാറാടിയോരാ 

യോധമശ്രേഷ്ഠന്മാര്കളെപ്പാര്ത്തു കണ്ടം. 11. 

പേടില്ലോടന്നാനയാളശ്വമൊത്തും 
മടങ്ദീടും പടയെപ്പ്യാര്ത്തു കണ്ടം 

അഞ്ഞൂറു വന് തേര്കളോടൊത്തു കൂടീ. 
ട്ടെന് നേര്ക്കായി ക്കര്ണ്ണൂനെത്തീ പ്രരാഥി. 2 
ആക്കൂട്ടരെക്കൊന്നു ഞാന് കര്ണ്ണനേ വി. 
ട്ടങ്ങേക്കാണ്മാന് ത്വരയോടിങ്ങു വന്നേ; 
കര്ണ്ണ്ണോദ്വേഗം! പൂണ്ട പാഞ്ചാലരെല്ലറം 

സിംഹ[ഘാണാല്: ഗ്വേക്കളെപ്പാലെതന്നെ. 19 

പ്രടദ്രകന്മാര് വാതുറന്നന്തകാസ്യൃ.- 
മേറേറാണമായ് കര്ണ്ണനൊടേററു രാജന്! 

നിമഗ്നരാമെഴുനൂറാ രഥീന്ദ്ര-- 

ന്മാരെക്കര്ണ്ണന് കാലനൂര്ക്കങ്ങയല്ലു . 84. 

മനഃകൂമം3 തേടിയില്പാ നരേന്ദ്ര! 
നമ്മെക്കാണുംവരെയാസ്സുുതപുത്രന് 
മുന്പേ ദ്രാണിക്ഷത$നാമങ്ങയേക്ക-- 
ണ്ടവന് നേരിട്ടേററതായ് കേട്ടറിഞ്ഞേന്, 12 

ആ ക്രൂരനാം കര്ണ്ണനേ വിട്ടചിന്ത്യ-- 
കര്മ്മന് ഭവാന് വാങ്ങുവാന് കാലമോര്ത്തേന് 
മുന്പേ കണ്ടേന് പോരിലീ ക്കര്ണ്ണനുള്ള 

വിചിത്രമീയസ്രുവും പാണ്ഡുപുത്ര! 16 

വേറിട്ടില്പാ സ്ൃയഞ്ജയന്മാരില് യേധധന് 
മഹാരഥന് കര്ണ്ണനെയിങ്ങു താങ്ങാന് 
ശൈനേയന് മേ സാത്യകി ചക്രരക്ഷന് 
ധൃഷ്ടദൃയമ“നന്താനുമേവം നരേന്ദ്ര! 16 
ശുരന്മാരാമാ യുധാമന്യവുത്ത- 
മൌജോരാജാത്മജമെന് പിന്പു കാപ്പു 
ദവിഷല്ബലം പുക്കു മഹാനുഭാവ! 

സുദുസ്തരന് കര്ണ്ണരഥീന്ദ്രനോടായ് 18 

) കര്ണ്ണ്ണോദ്വേഗം ചകര്ണ്ണനി ല്നി്അള്ള ഭയം. 2 സിംഹ(ചടണാല് കം 

സിംഘത്തെ മണത്തറിഞ്ഞിട്ട്. 3 കമം.ക്ഷീണം. 4 ദ്രാണിക്ഷത്ന് കത്ത 

ശ്വത്ഥാമാവിനംല് മുറി വേല്ലിക്കപ്പെട്ടവനു. 5 വാങ്ങുവാ൯ഛ പിന്വാങ്ങഡാന്. 



844. കര്ണ്ണുവധപര്വ്വം 

വൃത്രാസുര൯തന്നൊട വക പോലെ 

ഞാന് പോരില് നേരിട്ട നരേന്ദ്രമുഖ്യ! 
യൃദ്ധം ചെയ വേൻ ഭാരതം ക൪ണ്ണനോടീ 

സംഗ്രാമത്തില് കണ്ടകിട്ടന്നതായാല്. 

പോന്നങ്ങു കാണ്കിപ്പൊളെതിര്ക്കുമെന്നെ-- 

ജജയത്തിന്നായക്കര്ണ്ണനോടാഹവത്തില് 
പ്രടദ്രക ന്മാര് വൃഷഭന്െറ നേര്ക്കു 
പെട്ടോണമേ കര്ണ്ണനോടേററുനി ല്പൂ. 

ആറായിര്ം ഭാരത, രാജപുത്രര് 

പോരില് സ്വര്ഗ്ഗം നേടുവാനാണ്ടിടുന്നോര് 

രാജാവേ, ഞാന് ബാന്ധവന്മാരുമൊത്തു 
യുദ്ധം ചെയ്യും കര്ണ്ണുനെക്കൊന്നിടായ” കില്, 

ഏറേറാതീട്ടം ചെയ്തിടാത്തോന്െറ കഷ്ട. 
മാകും ലോകം പുകുവേന് രജസിംഹ। 
ആയമന്ത്രണം ചെയ്യുവേന്!, ചൊല്കെനിക്കു 

പോരില് ജയം, ഭീ മനെദ്ധാര്ത്തരാഷ'ട്രര് 

ഗ്രസിച്ചേക്കും, കര്ണ്ണനെക്കൊല്ലുവേന് ഞാന് 
മുററും ശ്രരുക്കൂട്ടവും രാജസിംഹ! 

68. യധിഷ?ഠിരവാക്യം 

39 

0 

21 

കു 

കര്ണ്ണന് ജീവിച്ചിരിക്കയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കിയ ധര്മ്മപുത്രന് അര് 
ജ്ജുനനെറ പുരുഷോചിതമല്പാത്ത നിലയെ അധിക്ഷേപിക്കയും, ഗണ്ഡേ" 

വം ചുണയുള്ള വേറേവല്ല ക്ഷത്രിയരുടെയും കൈയില് കൊടുക്കാന് പറയുക 

യം ചെയ്യുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വീര്യോദാരന് കര്ണ്ണനെക്കല്യമനായി 
ജിഷ്ൃച്ചൊല്പാല് കേട്ടൊരോജസ്വി പാര്ത്ഥന് 
ക്രോധില്ലോതീ ജിഷ്ണുവോടി പ്രകാരം 

യധിഷ്യിരന് കര്ണ്ണശരാഭിതഎഏന്. 

യുധിവ്യീരന് പറഞ്ഞു 

പാഞ്ഞേ പോയി താത, നിന് സൈനൃമെല്ലാ- 
മസാധുവാംമട്ടവമാനമോടും 
പേടിച്ചു നീ ഭീമനെ വിട്ട പോന്ന 

വയ്യാഞ്ഞിട്ടാക്കര്ണ്ണനെക്കൊന്നു കൊഴഠംവാന്. ക 

! 1 ആമന്ദ്രണം ചെയ്ക.ം-. യാത്രാനുമതി ചോദിക്ക. 2 കല്യന് ച കശലി; 
കുഴപ്പുമൊന്നമില്പത്തവന്,. 
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കുന്തീഗര്ഭം കള്ളമെന്നാക്കി പാര്ത്ഥ! 
നീയിന്നസാധുപ്പടി" ചൊല്ലി വിട്ടോന് 

യൃദ്ധത്തിങക്കല് ബ“ഭീമനേ വിട്ട പോന്നൂ 

വയ്യാഞ്ഞിട്ടാക്കര്ണ്ണനെക്കൊന്നുകൊഴംവാന്. ദ 

ചൊല്പീലയേോ കര്ണ്ണനെക്കൊല്ുവന് ഞഠ-- 

നെന്നേവമാ ദ്വൈതവനത്തു പാര്ത്ഥ! 

ഇന്നെത്തുകൊണ്ടവനേ വിട്ട മണ്ടീ 

കര്ണ്ണത്രാസാല് 2 ഭീമനെക്കൈവെടിതമ്മും? ി 

* “രാജന്, വയ്യാ കര്ണ്ണനൊടേറെറതിര്പ്പഠാ' ൪. 

നെന്നന്നു നീ ദ്വൈതവനേ കഥിക്കില്, 

കാലോചിതം ഞങ്ങളെല്പാരുമങ്ങു 

കൃത്യം നോക്കിക്കൊള്ളമേ ഹന്ത പാര്ത്ഥ! ൭ 

എന്നോടവന്തന്െറ വധത്തെയേററു 

പറഞ്ഞു ചെയ്തിലതു പോലെ വീര! 

നമ്മേ വൈരിപ്പടയില്ക്കൊണ്ട വിട്ട 

നിലത്തിടിച്ചങ്ങമയ്ക്കാം ഞ്ഞതെന്തേ? 6 

പ്രാര്ത്ഥിച്ച നാമര്ജ് ജന, നിങ്കലിഷ്ും 

കല്യാണമേററം വളരുന്നതിന്നായ് 

അതൊക്കയും നിീഷ“ഫലം രാജപൃത്ര! 

ഫലാര്ത്ഥിക്കാപ്പത്ത കാനാഞ്ചി പോലെ. 7 

മഠംസത്താലേ മുടിടം ചൂണ്ടല് പോലെ 

ചോറാല് മുടം ഗരളര്ക്കട്ട പോലെ 

അനര്ത്ഥം നീ കാട്ടി രാജ്യാര്ത്ഥിയാകു-- 

മെനിക്കേവം രാജ്യരൂപം വിനാശം. ി 

പതിമുവാണ്ടെപ്പൊഴം നിന്നെ ഞങ്ങ- 

ളാശിചുകൊണ്ടനുജീവിച്ചു പാര്ത്ഥ! 

വിതച്ച വിത്താദേേവവര്ഷം* കണക്കേ 

നീയോ നമ്മേ നരകക്കുണ്ടില് മുക്കി. 9 

ആകാശവാക്കോതിയാക്കുന്തിയോട 

നിന്നെപ്പെറേറഴാംദിനം മന്ദബുദ്ധേ! 

** പിറന്നോരീപ്പുത്രനോ ശക്രവീ ര്യന് 

ശൂരാരിസംഘം മുഴുവന് വെല്ലു" മെന്നും. 10 

* “ഇവന് വെല്ലം ഖാണ്ഡവത്ത്।ല് സുരഘ-- 

മോജസ്വി ഭൂതങ്ങളെ മററുമെല്പാം. 

ഇവന് വെല്ലം മദ്ര കലിംഗ കേക. 

യാഘം കുരുപ്രകരം കൊല ' "മെന്നും. 11. 

7 ഇസാധുപ്പടി സഭജനത്ങലാക്ക് ച്രോത്ത വിധത്തില്. 2 കര്ണ്ണുത്രാ 
സാല് ംംകര്ണ്ണനെപ്പററിയുള്ള പേടികൊണ്ടു”. 3 ഗരളം-ംവിഷം., 3: ദേവ 

വര്ഷം കാലവര്ഷം. 
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3 കലതന്തുകൃത്തു് വംശത്തെ നിലനി ര്ത്തുസവന്. 

കര്ണ്ണവധപര്വ്വം 

* “ ഇവന്നുമേലായൊരു വില്പനുണ്ടാ_ 
വ, ല്വാരുമില്പീയി വനെജ്ജയിപ്പാ൯, 

ഓര്ത്താലി വന് സര്വ്വഭൂതങ്ങളേയു-- 
മടക്കീടടം വശി സമ്പൂര്ണ്ണവിദ്യന്. 
കാന്ത്യാ ശശിക്കൂക്കില് മരുത്തിനേവം 
മേരൂനുറപ്പില് ക്ഷമയില് ക്ഷമയ്ക്കും 
ഭാസ്റ്റാലി നന്നും ധനദന്നു ലക്ഷ്മ്യാ 
ശാരൃത്തിലിന്ദ്രന്നു ബലേ ഹരിക്കും 
തുല്യന്, മഹാത്മാവദിതിക്കു വിഷ്ണു 

പോലേ പിറ തവ കുന്തി, പുത്രന് 

ജയം നിജന്മാര്ക്കു വധം പരര്ക്കു-- 
മേകുന്ന വീരന് കുലതത്തുകൃത്താം.'" 
ഇമ്മട്ട വാനില് ശതശൃംഗശീര്ഷേഃ 
മുനീന്ദ്രര് കേഠംക്കുംപടി വാക്കുരല്ലു 
ഇമ്മട്ടതോ നിന്നില് നടന്നതില്; 
ഭോഷ്കോതിടും ദേവകളം ദ്ൂഡധംതാന്. 
അമ്മട്ടു മററും മുനിമുഖ്യര് നിന്നെ-- 
പുകഴ്“ത്തിയോതുന്നതു കേട്ടവന് ഞാന് 
ദുര്യോധനന് കീഴിലമര്ന്നതില്പാ 
നീ കര്ണഇനില് ഭീതനെന്നോര്ത്തതില്ലാ 
ത്വഷ്ടാവു സൃഷ്ടി ചപ്പതകൂജനാക്ഷം 
കപിദ്ധവജം തേരു കരേറിയോന് നീ 
പൊന്കെട്ടെഴും വാളമഹോ! പനയ്റ്കു 
സമാനമേ ഗാണ്ഡിവവും ധരിച്ചോന് 

ഈക്കേശവന് സൂതനായിട്ടുമെന്തേ 

കര്ണ്ണന്പേരില് പേടിയാല് പോന്നു പാര്ത്ഥ? 
ഈ വില്ലുടന് കേശവന്നായ് കൊടുത്തു 

സാരഥ്യം നീ പോരിലേല്ലില് ദുരാത്മന്! 

ഹനിച്ചേനേ കര്ണ്ണനെ വജൂപാണി 
സുരാധിപന് വൃത്രനെപ്പോലെ കൃഷ്ണന്. 
ഉഗ്രം ചരിക്കുന്നൊരു കര്ണ്ണനേ ന" 

ബാധിക്കുവാന് ശക്തനല്ലെന്നുവെച്ചാല്,. 
ഗാണ്ഡീവമന്യന്നു കൊടുക്കുകിപ്പേോം 
നിന്നെക്കാളമ്്രജ്ഞനാം മന്നവന്നായ, 
ഭാര്യാപുത്രന്മാരകഠം വേരവിട്ടു, സഖ്യം... 
കെട്ടി രാജ്യദ്രഷ്ടരാംമട്ട നമ്മേ 
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൫0 

2 ശതശദൂഗംശീര് 
ഷേംഭഹ മുവാന്െറ സമീപത്തിലുള്ള ശതശദുംഗം എന്ന പ വ്ൃതത്തിന്െറ മുക 
ഭില്ബവ മും 
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പാപര്ക്കൊക്കും നരകക്കുണ്ടിലാണ്ടു 
കാണില്ലെന്നാല് പാണ്ഡവ, പിന്നെ ലോകം. 
അഞ്ചാം മാസത്തലസിപ്പോകിലും സ്സീ 

കുന്തീഗര്ഭേ സംഭവിക്കായ“ കിലും ന കി, 

അതായിരുനനൂ നന്മ തേ രാജപുത്ര! 

യുദ്ധം വിട്ടീയോട്ടമെന്ന്യേ ദുരാത്മന്! 

മോശം ഗാണ്ഡീവം, നിറെ കൈയുക്കു മോശം, 
മോശം നിനക്കുള്ളസംഖ്ൃയം ശരങ്ങാഠം, 2 
മോശം നിനക്കീ ക്കേസരി പുത്രകേതു, 

കൃശാനുദത്തം2 മോശമീ നിന്െറതേരും. 

69. ശ്രീകൃഷ“ണാര്ജജുനസംവാദം 

അധി ക്ഷേപവാക്കുക ഠം കേട്ട അര്ജ്ജുനന് ജ്യേഫ്പഗനെ കൊല്ലാന് വാളോ 
ആന്നു. വലാകന് എന്ന വേടന്െറയും കരശിക ബ്രാഹ്മണ ഒന്റയും കഥകള 

ഭ്ധരിച്ചൂ” കൃഷ്ണന് ധര്മ്മത്തി ന്െറ ഗഹനമായ ഗതിയെപ്പററി സംസാരിക്കു 
കയും ജ്യേദ്വാന്െറ മഖത്തു നോക്കി നീ എന്നു വിളിച്ചു” ചെയ൦ത്ുപോയ ശപ 
ഥത്തില് നിന്നു രക്ഷനേടാന് അര്ജ്ജുന നോട പേക്ഷിക്കയും ചെയ്യുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ധര്മ്മഭവീവിധം ചൊന്ന കനന്തേയന് ശ്വേതവാഹനന് 
ഭരതര്ഷഭനെക്കൊല്വാന് വാളെടുത്തു ചൊടിച്ചുടന്. [| 

അവനെറ കോപം കണ്ടുള്ളമറി ഞ്ഞാക്കുഷ്ണനപ്പെൊഴേ 

പറഞ്ഞാ” നെന്തെടോ പാര്ത്ഥ, ഹന്ത, നീ വാള്ളെടുക്കുവാ൯? 2 
കണ്ടീലൊന്നും നിനക്കിങ്ങ പൊരുതേണ്ടതു ഫല്ഗുന! 
ധീമാന് ഭീമ൯ ഗ്രസിച്ചല്വോ ധാരത്തരാഷ'“ട്രരെയൊക്കയും. 3 
രാജാവ നെക്കാണണമെന്നല്ലോ കൌന്തേയ, ചൊല്ലി നീ? 
കശലത്തോടു നീ കണ്ടിതാ യുധിഷ്യിരരാജനെ. ക 
വ്യാ।ഘവിക്രമനാം രാജവ്യാ॥ഘ നെക്കാണ്കകാരണം 

ഹര്ഷിക്കേണ്ടപ്പെൊഴെന്തേവം നിനക്കീ മാഡ്്യചേഷ്ടിതം? 5 
നിനക്കു വദ്ധ്ൃയനായിട്ടിങ്ങാരെയും കാണ്മതില്പ ഞാന് 

എന്തേ വെട്ടാനൊരുങ്ങുന്നൂ ചിത്ത്ഭ്ൂമമുദിപ്പിതോ? 6 

എന്തിന്നു നീ മഹാഖഠംഗമെടുത്തീടുന്നു സത്വരം? 

ഞാന് ചോദിക്കുന്നു കാന്തേയ, ന" ചെയ “വാന് പോവതെന്തെ 
ചൊടിച്ചു ഖഠംഗമേന്തുന്നതെന്തിനല്ഭതവി ക്രമ!” " [്ടോ? 
എന്നു കൃഷ്ണന് ചൊന്നവാറ യുധിഷ്കിരനെ നോക്കിയും 8 

ക്രുദ്ധന് സര്പ്പം പോലെ ചീററിക്കൃഷ്യനോടോതിയര്ജജൂനന് 

1 കേസധിചുത്രകേതു-- ഹനൂമാന് അടയാളമായിട്ടുള്ള കൊടി. ജ കൃശാനു 
ദത്തം. അഗ്നിയരല് നല്കപ്പെട്ട. 



പി 

ര്യസന് പറഞ്ഞു 

രന ഗാണ്ഡവം നരുക്കെടണസനനോടാരോ ചൊല്വതേ ൭ 

അവന്െറ തല വെട്ടും ഞാനെന്നല്ലപോ ഗുഡമാം വ്രതം. 

അതെന്നോടോതിയീ രാജാവിപ്പോഴമിതവിക്രമ! 1൭ 

നിന്മുന്നില്വെചചു ഗോവിന്ദ, ക്ഷമിക്കാവല്ല്തിങ്ങു ചേ 

അതുകൊണ്ടീദ്ധര്മ്മഭീരു നൃപനെക്കൊലചെയുവന് 1 
ഈ നരശ്ശേഷ്ഠനെക്കൊന്നു സത്യം രക്ഷിച്ചുകെറള്ളവ൯. 
ഇതിന്നുവേണ്ടി ഞാന് വാളിതെടുത്തേന് നന്ദനന്ദവ 

ഞാന് യൃധിഷ്ഠിരനെക്കൊന്നു സത്യം രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുട൯ 

1 

വിശോകനായ വീജ്ജരനായ തീരുന്നുണ്ട ജനദ്ന! ൪3 

അല്ലെങ്കിലങ്ങെന്തോര്ക്കുന്നിതി ക്കാലനില വന്നതില്? 
സത, നീയ ജഗത്തി ന്െറ ഗതാഗതമറിഞ്ഞവന്, 14 

ഭവാനെന്നോട ചൊല്ുന്ന പോലെ ഞാന് ചെയ്മകെഏള്ളവന്. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഛീ) ഛീ! യെന്നങ്ങ ഗോവിന്ദന് ചൊല്ലി പ്പാര്ത്ഥനെറടേ.. 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു [തിനാന്. 15 

ഇപ്പോളറിഞ്ഞു ഞാന് പാര്ത്ഥ, നീ സേവിച്ചു”ല വൃദ്ധരെ 

വേണ്ടാത്തപ്പോഠം നരവ്യാഘം, നീ സംരംഭിക്ക!കാരണം. 16 
ധര്മ്മം തിരിച്ചറിഞ്ഞു ള്ളോനേവം ച്ചെയ്യാ ധനഞ്ജയ! 
അപണ്ഡിതന് ധര്മമഭീമ നീ ചെയും പോലെ പാണ്ഡവ! 17 

അകാരൃക്ര1യകേഠംക്കുള്ള സംയോഗം ചെയ്വതേവനോ 

കാമ്്യാക്രിയക്ത്കും? ഹേ പാര്ത്ഥ, പുരുഷാധമനാണവന്, 18 

ധര്മ്മാനുസാരമായ് വന്നു പറയന്നവരേവരോം 

സംക്ഷേപവിസ്പാരവിജ്ഞരവര്തീര്പ്പ*റിവീല നീ. 19 
കാര്യാകാരൃത്തീ ര്പ്പിലുള്ള നിശ്ചയം കണ്ടിടാത്തവന് 
അവശന് പാര്ത്ഥ, മോഹിക്കും മാഡ്ൃത്താത് നിന്്റെറമാതിരി. 
കാര്യാകാരൃം സുഖവഴിക്കറിയാവല്ലെൊരിക്കല്യം 

എല്ലാം പഠാിപ്പധ്ലറിയമേതു നീയറ വീലെടേ 21 
അജ്ഞാനത്തംല്6 ധര്മ്മഭക്ഷയ്ക്കേ പ്പൂ ധര്മ്മജ്ഞനാം ഭവാന്? 

ധാര്മ്മികന് പ്രാണിനിധനഗെന്നതോര്ക്കുന്നതില്ല നീ?. 24 
പ്രാ്ിയെക്കൊല്പായ് ക താത, സര്വ്വശ്രേഷ്പമിതെനതം 

3 സംരംഭ. കോപിക്ക. 2 അകാരൃക്രിയംചെയ്യരുതാത്തതു ചെ 

യ്യൂല് 3 കാരൃത്രിയ. ചെയ്യേണ്ടതു ചെയ്യാതിരിക്കല്. 4 അവര്തീര്പ്പ്ം 
അവരുദെനിശ്ചയം 3 പഠിപ്പാല് . പ്രമറണവാക്ൃയ ഞ്ങടം കൊണ്ടു് ൦ അജ്ഞാ 

നത്താല് .... പ്രമാണവാക്ങ്ങഠം അറിയത്മത കൊണ്ടു്. 7 ധര്മ്മജജ്ഞനാംഭ 
വാന് ംധര്മ്മമെല്ലാം അറിയാമെന്നഭിമാനിക്കന നീ ഒ ഈ വരിയുടെ ആ 

ശയം വി ശദമല്ല. “ “ജനതൂഹിംസപാപമണൈന്ു നീ അറിയുന്നില്ല” ” എന്നാ 

ഞ ചില വ്യാഖ്ചാതാക്ക ഠം ഇതിനര്ത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു” അടുത്ത വരി ഈ 
അര്ത്ഥത്തിനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടതാനും 

3 



ശ്രീ കൃഷ്ണാര്ജ്നസംവറദം ൫849 

അനൃതം ചൊല്കിലും കൊള്ളാം ഹിംസിക്കരുതൊരിക്കലും. 

ജോേഷ്ടഭ്രാതാവ) ധര്മ്മജ്ഞനാകും മന്നവനെബ “ഭവാന് 
നരശ്രേഷ്ഠ, പ്രാകൃതനാമന്യനെപ്പേോംലെ കൊല്കയോ? 24 
പൊരുതാതുള്ളോന്െറ വധമരാതിയയുടെ ഭാരത! 
പിനന്തിരിഞ്ഞോര്െറ പാഞ്ഞോന്െറ ശരണം വന്നവനന്െറയും 

കൂപ്പുപവോന്െറ പ്രപന്നന്െറ പ്രമത്തനേറയയമങ്ങനെ 
വധം സത്തുകഠം വാഴത്താ, നിന് ഗരുവിങ്കലി തൊക്കയാം. 

നീയീ വ്രതം പാര്ത്ഥ, ബാലഭാവാല്ച്ചെയ്തിതു മുന്നമേ 
അതാണധര്മ്മമൊത്തേവം മാഡ്ച്യാല്ച്ചെയ “വാന് മുതിര്ന്നതും 

ഗുരുവെക്കൊല്ലുവാനെന്തേ പാര്ത്ഥ, പാഞ്ഞേററിടുന്നു നീ 

ദുരന്തയാം സൂക്ഷ” മധര്മ്മഗതി യോര്ക്കാതെകണ്ടഹോ! 28 

ഇതാ ധര്മ്മരഹസ്യയം ഞാന് ചൊല്ലാം നിന്നോ$ പാണ്ഡവ! 
ഭീഷ”മനോതും നിന്നൊടിതു ധര്മ്മജ്ഞന് ധര്മ്മപുത്രനോ 29 

ക്ഷത്താവാകും വിദദരനോ യശസ്റ്സേറുന്ന കുന്തിയോ 

അതു നിന്നോടു ഞാന് ചൊല്ലാം ധരിക്കുക ധനഞ്ജയ! 90 

സത്യം ചൊല്ലുക, നന്നില്പാ സത്യത്തിന് മേലെയൊന്തുമേ. 
സത്യം നടത്തുന്നവനാരതറിഞ്ഞീടുവാന് പണി. 81, 

സത്യം ചൊല്ലരുതെന്നാകും, പൊളി ചൊല്ലേണ്ടതായ?വരുംം 
അനൃതം സത്ൃമാം, സതൃമനൃതംതന്നെയാമതില്. ൫2 
പൊളി ചൊല്ലേണ്ടിവരുമേ പ്രാണനാശത്തില് വേളിയില് 
സര്വ്വദ്ടവ്യാപഹാരത്തില് പൊളി ചൊല്ലേണ്ടി വന്നിടും. 33 

വിവാഹകാലം രതിസമ്പ്വയോഗം 
പ്രാണാപായം സര്വ്വധനാപഹാരം 
വിപ്രാര്ത്ഥരീയഞ്ചിനു ഭോഷ്കു ചൊല്ലാം 
പഞ്ചാനൃതം പാതകമാകയില്ലാ. 84 

അനൃതം സതൃമാം സത്ൃൃമനൃതംതന്നെയാമതില് 
ബാലനമുമട്ടുള്ളതോര്ക്കും താന് സത്യം ചെയ്തവെന്നുമാം. 30 

സത്യാനൃതം തീര്ച്ചയാക്കിയവന് ധര്മ്മജ്ഞനായ”വരും 
എന്നാശ്ചര്യം കൃതപ്രജ്ഞന് ക്രൂരനായോരു മര്ത്ത്യനും 36 

വലാകംനന്ധനെക്കൊന്ന മട്ടവന് പുണൃമേന്തിടും. 
എന്൯ശ്ചര്യം പിന്നെ മുഡന് ധര്മ്മകാമനപണ്ഡിതന് 97 
പുഴയില് കശികന് പോലെ പെരുതാം പാപമേന്തിട്ടം. 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

ഭഗവാനേ, ചെറ്പിയാലും ഞാന് തിരിച്ചറിയുംപടി 
വലാകകഥഴയും പിന്ന നദീകൌശികവൃത്തവും. 38 

": വലാകന് -- ആ പേരുള്ള ഒരു വേടന്, 



860 കര്ണ്ണവധപര്വ്വം 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു 
മൃഗവ്യാധന് വലാകാഖ്യനുണ്ടായ" പണ്ട ഭാരത! 
പുത്രദാരക്കൊററി ,നാദശന്ത്തുല്പാ£ കൊല്വു മൃഗങ്ങളെ. 89 
ഭരിക്കും വൃദ്ധരാമച്ചുനമ്മയാശ്രിതരേയുമേ 

സ്വധര്മ്മനിരതന് നിത്യം സത്യവാക്കീര്ഷ്യ വിട്ടവന് 40 

മാന് നായാടീട്ട നേടീലാ യത്തിച്ചിട്ടൊരുനാളവന്. 
കണ്ടു വെള്ളം കുടിച്ചീടം | ഘാണറദ്ടക ശ്വാപദത്തിനെഃ 4 
മുന്കാണാത്താജ്ജന്തരവി നെയായവന് കൊന്നിതപ്പ്യൊഴേ. 
അന്ധനെക്കൊന്നപ്പെൊം വീണി താകാശാല് പുഷ 'പവര്ഷവും 

അപ സരസ്്റീ ഗീ തവാദ്യം മുഴങ്ങിയതിഭംഗിയില്. 

വിമാനം വാനില്നിന്നെത്തിീ വേടനെക്കെൊണ്ടുപോകവാന് 

ആജ്ജന്തുവോ സര്വ്വഭ്ൂതസംഹാരത്തിന്നു ഫല്ഗുന! 
തപം ചെയ്തു വരം നേടി സ്വയംഭ്ൂര൨സ്ധമാക്കിനാന്. 4൭ 

സര്വ്വഭൂതക്ഷയം ചെയ വാനുന്നും ജത്തുവധത്തി നാല് 
ഉടന് വലാക്ന് വാനേറീ ധര്മ്മത്തെയറി വാന് പണി. 38 
ഉണ്ടായീ കാശി കനറി വേറെയില്ലാത്ത താപസന് 

ഗ്രാമത്തില്നിന്നൊട്ടകലെ നദീസംഗത്തില് മേവിനാന്., 46 
എപ്പ്യോഴും സത്യമോതേണമെന്നുണ്ടായവനോ വ്രതം 
സത്യം ചൊല്വോനെന്നു പേരുകേട്ടിതായാഠം ധനഞ്ജയ! 47 
പരമാക്കാടട കയറീ ചിലര് ദസൃഭയ*ത്തിനാല് 

ക്രുദ്ധര് ദസ്ൃക്കളവരെത്തിരഞ്ഞാരവിടേയുമേ. 48 

സത്യം ചൊല്ലും കാശി കനെക്കണ്ട ചോദില്ലി തായവര്: 
* “ ഭഗവാനേ, ബഹുജനം പോയതേതു വഴിക്കിഹ? 9 
സത്യമായ “ച്ചൊല്കവരെയങ്ങറികില് പറയേണമേ."" 
ചോദില്ല കാശികന് സത്യം പറഞ്ഞാനവരോടുടന് 0 

* “ ബഹുവൃക്ഷലതാഗുല്മ*മീ വനം കേറിനാരവര്. ' " 
എന്നവര്ക്കവരെച്ചൊല്പികക്കോടുത്തു ഹന്ത കാശികന് 61 
ഉടനായവരെ ക്രൂരന് ചെന്നു കൊന്നെന്നു കേഠംവിയാം. 
പെരുത്ത ധര്മ്മമായോരീദ്ടുരുക്തം കൊണ്ടു കാശികന് 2 

സുക്ഷ”്മധര്മ്മം ഗ്രഹാിക്കാത്തോന് കഷ്ടം നരകമെത്തിനാന്,ം 
ഇമ്മട്ടല്പജ്ഞനാം മൂഡ്ധന് ധര്മ്മം വേര്തിരിയാത്തവ൯ 93 
വൃദ്ധരില് സംശയം ചോദിക്കാത്തോന് വന് കുണ്ടി ലാണ്ടിട്ടം. 
നിനക്കും ലക്ഷണോദ്ദേശമൊന്നിമ്മട്ട ഭവില്ലിടം 64 

3 പുത്രദാരക്കൊററിനു” മക്കളേയും ഭാര്യയേയും പോററന്നതിനു'. 
2 ആശസ്റ്റുല്പാംം വെറുതേ മൃഗങ്ങളെ നായാടാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടല്പാ. 3 (ഘാ 
ണടദ്ടക്ശ്വാപദം - ([ഘാണം (മണത്തറിയല്) തന്നെ കണ്ണായിട്ടുള്ള മുള്ളന് 

പന്നി. ട് ദസൃഭയം ടം കവര്ച്ചക്കാരില്നിന്നുള്ള പേടി. 5 ബഹൃവ്ൃക്ഷലതാ 
ഗുല്മം.. ധാരാളം മരങ്ങളും വള്ളികളും കുററിക്കാടുമുള്ളതു". 



ശ്രീകൃഷ്ണാര്ജ്ജകുനസംവാദം 851 

ദുഷ”കരം പരമജ്ഞാനമുഹത്താല് കണ്ടെടുത്തിടും. 

ശ്രുതത്തില് ധര്മ്മമെന്നത്രേ ചിലര് പെൌല്വു പെരുത്തുപേര് 

നിന്നില്ക്കുററം ചൊല്വതില്ലിങ്ങെല്പാമൊക്കില്ലൊരുത്ത 
ധര്മ്മപ്രവചനം ലോകനിലനില്ലിന്നു വെച്ചതാം നില്. 
അഹിംസ കലരുന്നോന്നു ധര്മ്മമെന്നാണു നിശ്ചയം, 
ധര്മ്മറ്രവചനം ലോകര്ക്കഹിംസറ്റ്റു ചമച്ചതാം 57 

ധര്മ്മം ചൊല്വു ധാരണത്താല് ധര്മ്മമേ ലോകധാരകം. 
നിലനിര്ത്തുന്നതാകുന്നു ധര്മ്മമെന്നാണു നിശ്ചയം 58 
ചിലേടം ന്യാവഴി യേ ധര്മ്മം നേടാന് നിനയ്ക്കുമേ. 
അകൂജനം'കൊണ്ടു മോക്ഷം കൂജിച്ചീടൊല്ലൊരിക്കലും 9 

ക്ൂജി ക്കേണ്ടേടവും കൂജിക്കാത്തോനില് ശങ്ക തോന്നുമേ 
അനൃതം ചൊല്വതവിടെ നല്ലൂ സത്ൃമതേ ദ്ൃഡം. 60 
കാര്യങ്ങഠംക്കായ* വ്രതം ചെയ്തു കര്മ്മം സാധിച്ചിടാത്തവന് 
അതിന്െറ ഫലമേല്ലില്ലെന്നോതുന്നുണ്ട മനീഷികരം. 61 

പ്രാണനാശം വേളി സര്വ്വജ“ഞാതിഘാതവിപത്തിതില് 
കര്മ്മപ്രവൃത്തിയതിലും ചൊല്കിലും പൊളിയായ്വരാ 62 
അധര്മ്മമിങ്ങു കാണ്ടീലാ ധര്മ്മതത്ത്വാര്ത്ഥദര്ശികഠം. 
സ്നേന3 സംബന്ധമൊത്താലും ശപഥം കൊണ്ടൊഴിഞ്ഞുപോം 63 

അനൃതം ചൊല്വതേ നല്പൂ സതൃമാണതസംശയം. 
അവര്ക്കു ധനമേകൊലല്പാ ശക്ൃമെങ്കി ലൊരിക്കലും 64 

പാപികഠംക്കേകിടടം വിത്തം കൊടുത്തോനാര്ത്തി നല്കിടും. 

എന്നാല് ധര്മ്മത്തിനനൃതം ചൊന്നാലനൃതമായിടാ 65 
നി ന്നോടീ ലക്ഷണോദ്ദേശം ഞാന് പറഞ്ഞേന് യഥാവിധി 
ഇതു കേട്ടോഭതടോ പാര്ത്ഥ, വദ്ധ്യനാണോ യുധിഷ്ഠിരന്? 66 

ആര്ജ്ജയനന് പറഞ്ഞു 

മഹാപ്രാജ”“ഞന് ചൊല്ലുമാറു മതിമാൻ ചൊല്പിടംപടി 

ഞങ്ങഠംക്കു ഹിതമാംവണ്ണമാണങ്ങുന്നീപ്പറഞ്ഞതും. 67 

അങ്ങു ഞങ്ങഠംക്കമ്മയെപ്പോലച്ചുനെപ്പോലെയും പരം 
പരയാം ഗതിയാം കൃഷ്ണ, നിന് വാക്കേററവുമുത്തമം, 68 

മുപ്പാരിലങ്ങറി ഞ്ഞീടാതില്ലൊരെണ്ണവുെ ങ്ങമേ 
അതിനാല് ശരി യാംവണ്ണമറിവു ധര്മ്മമൊക്ക നീ. 69 

അവദ്ധ്യന് പാണ്ഡവന് ധര്മ്മപുത്രനെന്നറിയുന്നു ഞാന് 
ഇരയെന്നുടയ സഭ്കല്പത്തിങ്കല്ച്ചൊല് കൊരനുഗ്രഹം. 

കേട്ടാലുമീ വേറെയൊന്നെന്നുള്ളിലുള്ള വിവക്ഷിതം. 0 

ദാശാര്ഹ, നീഭയന് വ്രതവും ധരിപ്പു 
മര്ത്തൃമ്പാരില്ച്ചൊല്വതാരെന്നെടേവം 

1 അകൂജനം മനം. ക 'സ്നേനന് കള്ളന്. 



852 കര്ണ്ണവധപര്വ്വം 

“* നിന്നെക്കാളിങ്ങന്വീര്യാഡ്യയനായു-- 

ള്ളന്ൃയന്നായിഗ്ഗാണ്ഡി വം പാര്ത്ഥ, നല്കൂ. ' 
കൊല്ലും ഞാനായവനെബ”ഭീമനൂശാ-- 

ന്താടി ക്കാരാ.യെന്നുരല്ലാല് വധിക്കും 

രാജവോരീ നിന്െറ മുന്പാകെ വെച്ചു 
വാില്പന്യന്നേകെന്നു വൃഷ്ണിപ്രവീര! 

അദ്ദേഹത്തെക്കൊല്കിലോ കേശവാ, ഞാ 
നല്പംപോലും ജീവലോകത്തു നില്ല 

ധ്യാനിച്ചേവം പാതകത്തോട ചേര്ന്നോന് 
രാജദ്ധ്വംസം വീ രൃമറേറാന൯ുഴന്നേന്. 

ലോകേസിദ്ധപ്രായമീയെന്െറ സത്യം 
ധരര്മ്മജ്ഞരില് ശ്രേപ്, നേരായ“വരേണം 
ജീവിക്കണം പണ്ഡവന് കൃഷ്ണ, ഞാനു-- 
മവ്വണ്ണം നീ ബുദ്ധി ചൊല്ലിത്തരേണം. 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു 

ൽ "" കോപിപ്പ്പിച്ചാല് മാത്രമേ ഇവന് യുദ്ധത്തില് കര് 

ഭൂപന് ശ്രാന്തന് ദുഃഖിതന് കൂര്ത്തു മൂര്ത്ത 
കര്ണ്ണാശുഗത്താല് മുറിയേററിരിപ്പേംന് 
വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്തിടാത്തപ്പെൊളേററം 
കര്ണ്ണന് കൂരമ്പവെയ്തതേററിട്ട വീര! 

അതിന്മൂലം രോഷമാണ്ടിട്ട ദുഃഖ-- 

മിയന്നിട്ടാണീവിധം ചൊന്നതെല്പാം, 
കോപിപ്പിച്ചോനിവനീ നിന്നൊടായി 
പ്പോോരിരക്കൊല്ലും കര്ണ്ണനെയെന്നു ചൊന്നാ൯* 

അറിഞ്ഞോനീ പ്പാണ്ഡവന് പാപി കര്ണ്ണ.-. 
നനൃയര്ക്കസഹൃയന് പാരി ലെന്നുള്ള തത്ത്വം: 
അതാണേവം പാര്ത്ഥ നിന്നോഴ പാരം 

കോപിപ്പി ച്ചോരരചന് രൂക്ഷമോതാന്. 
നിത്രയ്യോദൃക്തന് നി തൃവുമപ്രസഹ്യന് 
കര്ണ്ണങ്കലി സ്സ്ംഗരല്ലുതു നില്ലൂ 
അവന് ചത്താല് കൌരവര് തോററുവെന്നു 

ധര്മ്മാത്മജക്ഷ”മാപതിക്കുണ്ടറപ്പും. 
അതിന്മൂലം ധര്മ്മജന് വദ്ധ്യനല്പാ 
പ്രതിജ്ഞ നീയര്ജ”ജൂന, കാത്തിടേണം 
ജീവിച്ചുകൊണ്ടിവനിപ്പേഠഠം മരിച്ചോ-- 
നാകമ്പടിക്കുള്ള മാര്ഗ്ഗം ശ്രവിക്കൂ. 

71 

72 

73 

74, 

76 

76 

റ? 

78 

79 

നെ കൊട്ടുക 

യൃള്ള” " എന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാണു”, ധര്മ്മപുത്രന് നിന്നോട് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യ 

പ്പട്ടു സംസാരിച്ചതു” എന്നാണു വിവക്ഷ, 



യുധിഷ്ണിരപ്രബോധനം 

മാനി ക്കേണ്ടോന് മനമേ ററീടിലപ്പോം 
ജീവിക്കുന്നു ജീവലോകത്തിലത്രേ 
എദരപ്പാഠം വല്ലാതവമാനം ലഭിപ്പ-- 
തപ്പോഠം ജീവന് മൂൃതനാണെന്നുരപ്പൂ. 

ഈ രാജാവോ മാനിതന് നിതൃമത്രേ 
നിന്നാലുമാബ ഭീ മമാദ്രേയരാലും 
വൃദ്ധന്മാരാല് ശുരരാല് വീരരാലു-- 

മവന്നു ചെററവമാനം കൊടുക്കൂ. 

നീയെന്നു പുജ്യനെപ്പാര്ത്ഥ, ചൊൽക നീ ധര്മ്മപത്രനെ 
നീയെന്നു ചൊന്നാല് നിഹതനാകനആ ഗുരു ഭാരത! 

ഈവണ്ണം ചെയ” ക കൌന്തേയ, ധര്മ്മജന് ധര്മ്മരാജനില് 
അധര്മ്മ മൊത്ത സംയോഗമേവം ചെയക കുരൂദ്വഹ! 

ഇതഥര്വ്വാംഗിരസിയാം ശ്രുതിക്കുത്തമയാം ശ്ര്ൃതി 
നിസ്സംശയം ചെയ്തിടേണം ശ്രേയസ്സ്സോര്ക്കുന്ന മാനുഷര്. 

കൊല്ലാത്ത കൊലയാണനത്രേ നീയെന്നോതും ഗുരുപ്രഭ 
ധര്മ്മരാജന്നു ഞാന് ചൊന്നോരതു ചെയ്യക ധാര്മ്മിക! 

ഈപ്പാണ്ഡവപന് ധര്മ്മജന് നിങ്കല്നിന്നു 
ചേരും വധം താനറിഞ്ഞീടുമെന്നാല് 

പിന്നീടവന്തന്നുടെ കാല കൂപ്പി 
സാത്ത്വം ചെയ്തിപ്പാരത്ഥനോടോതു യുക്തം. 

അണ്ണന് പ്രാജ്ഞന് നിന്െറമേല് കോപമേതും 
ചെയ്യില്പര്വ്വീനായകന് പാണ്ഡുപുത്ര൯ 
ഒഴിഞ്ഞുടന് ട്രാതൃവധാനൃതങ്ങഠം 
സംഹൃഷ്നായ് കര്ണ്ണനെക്കൊല്ക പാര്ത്ഥ! 

70. യുധിഷഠിരപ്രബോധനം 

983 

80 

8 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

അര്ദാജ്ുനന് ധര്മ്മപുത്രനെ ഭീരുവാണെന്നു പറഞ്ഞാക്ഷേപിക്കുന്നു. ജ്യേ 
ഷനെ അധി ക്ഷേ പിച്ചതു കൊണ്ടണ്ടായ പശ്ചാത്താപത്താല് , ആത്മഹതൃണ്ണെൊ 

രുങ്ങിയ പാര്ത്ഥനെയും അനുജണ്ന്െറ ആക്ഷേപവാക്കുകഠം കേട്ടു് വിരക്തവായി 

കാട്ടിലേക്കു പോകാനൊരുങ്ങിയ ധര്മ്മപൃത്രനേയും കൃഷ്ണന് സമാശ്വസിപ്പ! 
രുന്ന. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ജനാദനന് ചൊന്നൊരര് വാക്കു കേട്ട 
പാര്ത്ഥന് സുഹൃത്തിന് മൊഴി യെപ്പുകഴ ത്തി 

ഉടന് ചെൊന്നാനര്ജജൂനന് ധര്മ്മഭരവോ-- 
ടെന്നും മുന്പോതാത്തതാമുഗ്രവാക്ൃയം. 
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അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

നീ ചൊല്ലേണ്ടാ ദൃപതേ, ചൊല്പിടേണ്ടാ 
യൃദ്ധം വിട്ടീ ക്രോശമാത്രത്തില്* നില്ലോന്; 
ഭീമന് ഗര്ഹിച്ചീടിലാമെന്നെ ലോക-- 
പ്രവീരരാമേവരോടും പൊരുന്നോന്,. 

കാലേ ശത്രുക്കൂട്ടരെപ്പീഡചെയ്യ 
പോരില് കൊന്നാശ”ശൂരരാജാക്കളേയും 

രഥീന്ദ്രനാഗോത്തമ സാദിമുഖ്യ-- 
വീരാരിവര്ഗ്ഗങ്ങളെയും മുടിപ്പേോന്, 
ഒരായിരത്തില് പരവും ഗജാഘം 

കൊന്നുഗ്രമായ” സിംഹനാദം തകര്പ്പോന്, 

കാംബോജരില് പാര്വ്വതീയായയതത്തെ. 

സ്ത്റിംഹം മുഗങ്ങളെയാം പോലെ കൊണ്ണും, 

നീ ചെയ്യുവാന് ചെററുമാകാത്ത മട്ടില് 

സുദഷ”കരക്രിയ ചെയുന്ന വീരന് 

തേര് വിട്ട ചാടിഗ്ഗദ കൈയിലേന്തി-- 

ത്തേരാനയശ്വപ്പട തച്ചു കൊന്നും, 
തേമാനയശ്വങ്ങളെ വാള വില്ല 
ചക്രങ്ങളാല് ശത്രുവര്ഗ്ഗം പൊരി 
കാല്കൊണ്ടു ശത്രുക്കളെ യൃണ്ട കൊല്വു 

കൈകൊണ്ടുമേവം ശതമനൃവിക്രമന്. 

മഹാബലന് വൈശ്രവണാന്തകോപമന് 
പാഞ്ഞേററു കൊല്ലുന്നു വിഭോധി സേനഭയ 

ആബാഭീ മസേനന് ഗര്ഹണംചെയ് കി ലൊക്കും; 

നീ വയു ബന്ധുക്കയം ചുഴന്നു കാപ്പ്പോന്. 

തേരാനയാളശ്വവരിഷ്ടരരത്താ-- 
നെര്ത്തു ചെന്നേററു മശക്കിടുന്നോന് 

താനേ കുരുപ്പട പുക്കാണ്ട ഭീമ. 

നെന്നെര്ഗ്ഗഹിച്ചീടിലാം ശത്രുഘാതി. 
കലിംഗ വംഗാംഗ നിഷാദ മാഗധ.- 

പ്പടയുകം നീലഘനങ്ങഠം പോലവേ 

വിരോധികുംഭിപ്പട കൊന്നൊടുക്കുവേ- 
നെന്നെഗ്ഗര്ഹിച്ചീടിലാം ശത്രുഘാതി. 
അവന് കാലേ പൂട്ടിയ തേരിലേറി 
വിലിട്ടലപ്പോന് കൈയിലമ്പം നിറഞ്ഞോന് 

രൂുകീടുനആൂ ശരവര്ഷങ്ങഠം വീരന് 
മഹാമതേ, മാരിയെക്കാറു പോലെ. 

ി ക്രോശമാത്രത്തില് രണ്ടു നാഴിക അകലത്തില്, 



യുധിഷ്ഠിരപ്രബോധനം 555 

എണ്ണ റോളം കുംഭിയെക്കണ്ടിതീ ഞാന് 
കുംഭം തൃമ്പിക്കൈയ്യമെല്പാം നുറുക്കി 

ഭീമന് കൂരവ്വെയ്ക്ക കൊന്നിട്ടു പോരി-- 

ലെന്നോടവന് ക്രൂരമോതാമരിഘ “ന൯!. 11. 

ബലം വാക്കില് ബ്രാഹ”്മണര്ക്കപ്രകാരം 
ക്ഷാത്രം9ബലം കൈയി നെന്നാര് ബുധന്മാര് 

നീ വാഗ'ബലന് ഭാരത, നിഷ്ടുരന് നീ 
ഞാനേതു മട്ടെന്നറിയയന്നു നീയും. 32 

നി നക്കിഷ്ടത്തിന്നു യത്തി പ്പവന് ഞാന് 
നിത്യം ഭാര്യാപുത്രധീജീ വനാലേ 
വാഗ"ബാണുംകൊണ്ടെന്നെ നീയോ ഹനി 
സഖ്യം ചെററും ഞങ്ങാം കാണ്മീല നിന്നാല്. 13 

നിന്ദിക്കേണ്ടാ ദ്രപദീതല്പഗന് നീ 
നിനക്കായത്താന് വീരരെക്കൊല്ലവേോന് ഞാന് 
ശങ്കക്കാമന് ഭാരത, നിഷ്യൂരന് നീ 
സഖ്യം ചെററും കണ്ടിടുന്നില്ല നിന്നാല്. 4. 

താനേ ചൊന്നാന് മുതൃവാസ്സ്റത്യസന്ധന് 
നിനക്കിഷത്തിന്നു പോരില് ക്ഷിതീശ! 
വീരന് ശിഖണ്ഡി ദ്രരപദേയന് മഹാത്മാ 
ഞാന് പാലിപ്പോനവനേ വീഴ”ത്തിതാനും. 15 

നിനക്കു രാജേന്ദ്രത കൊണ്ടാടിടാ ഞാന് 
നീ ചൃതിന്മേലഹിതത്തിന്നു സക്തന് 
അനാര്യരേലും പാതകം3താന് നടത്തീ-- 
ട്ടിച്ചിപ്പു നീ ശര്രുജയത്തെ നമ്മാല്. 16 
വിധര്മ്മദോഷം പലതക്ഷര്ത്തില് നീ കേ- 
ട്ടിരുന്നീട്ടം സഹദേവന് കഥിക്കേ 
അനാര്യര്ക്കൊത്തവഃ നീ വിട്ടതില്ലാ 
കഷ്ടപ്പെടത്തീ പരമെല്പാരരെയം നീ. 17 
സഖ്യം നിന്നാല് ചെററുമേ കാണ്ടതില്ലാ 
നീ ചൂൃതാട്ടത്തിന്നൊരുവ്പെട്ടിറങ്ങീ 
നീ പാണ്ഡവ, വൃസനംതാന് വരുത്തി-- 
പ്പിന്നെത്തീക്ഷ”ത്നോക്തികഠം ചൊല്ലൂന്നിതീപ്പോം. 18 
നാം കൂരമ്പെയ്ക്ടലററാര്ത്തുകൊണ്ടു 
കിടക്കൂ ഭൂമിയില് ശത്രുസൈന്യം 

3 അരിഘ'നന്.. ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുന്നവന്. 2 ക്ഷാത്രം --. ക്വത്രിയനാഒര 
സംബന്ധിച്ചതു”. 3 അനാര്യം പാതകം ട ഉത്തമന്മാര്ക്കു ചേരാത്ത പാപം; 
ചൃതുകളി എന്നശേയം. 4 അക്ഷം ഥ്വൂതു്. 5 അനാര്ൃര്ക്കൊത്തവം-അസ 
ജജനങ്ങാക്കു ചേര്ന്നവ. 
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നീയാക്കാര്യം ചെയ്തുവെച്ച ദൃശംസ-- 
മതില് ദോഷം കരരവര്ക്കിവിധം താന്. 

ഉദീച്യര് ചത്തു ഹതരായീ പ്രതീച്യര് 

തീര്ന്ന പ്രാച്ൃര് മൃുതരായ് ദാക്ഷിണാത്യര് 
അസാദ്ധ്യകര്മ്മം ചെയ്തുവല്ലോ മഹാന്മാര് 
നമുക്കവര്ക്കും പോരിലൊക്കും ഭടന്മാര്, 

നീ ചൂതാടുന്നവ,നീ നീ നിമിത്തം, 

രാജൃക്ഷയം വൃസനം നീ നിമിത്തം, 
നമ്മെക്രുരച്ചൊല്കളാല് കുത്തിടായ'ക 
കോപിപ്പിപ്പൂ യൂപം, നീയല്ലഭാഗ്യന്. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഈവണ്ണുമേ പരുഷം രൂക്ഷവാക്കു 
കേഴംപ്പിചുരുപ്രയ്ഞനാം സവ്യസാചി 
ബുദ്ധി ക്ഷയം തേടി നാന് ധര്മ്മഭീരു 

രാജാവിന്നി പ്പാതകം ചെററു ചെയ്യോന്. 

പശ്ചാത്താപപ്പെട്ട ദേധേന്ദ്രപുത്രന് 
വീര്പ്പിട്ടും കൊണ്ടൂരിനാന് വാള പിന്നെ 
കൃഷ്ണന് ചൊന്നാനവനോ  ടെത്ത വീണ്ട- 
മാകാശംപോലുള്ള വാളൂരിടുന്നൂ? 

ചെന്നാലും നീയയത്തരം വീണ്ടുമേ ഞാന് 

ചൊല്ലിത്തരാം കാര്യസാദ്ധിക്കു തത്ത്വം.” " 
എന്നീ വണ്ണം കേശവന് ചൊന്ന പാര്ത്ഥന് 
ഗോവിങദനോടോതിനാനി പ്രകാരം: 

*”പെട്ടെന്നെതിര്ത്തഹിതം ചെയ്യൊരെന്െറ 
ശരിീരത്തെത്തന്നെ ഞാന് വെട്ടിടുന്നേന് "" 
എന്നാപ്പാര്ത്ഥന് ചൊന്ന ചൊല് കേട്ട ചൊന്നാൻ 
ധനഞ്ജയന്തന്നൊടാദ്ധാര്മ്മികേന്ദ്രന്. 

* “ ഈ രാജാവോടിങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞേ-- 

റെറന്നോ ഘോരം കശ മലം ഹന്ത പാര്ത്ഥ! 
നിയാത്മഹതൃദ്മുന്നിടന്നൂ രിപുഘ്ന। 
ചെയ്യില്ലേവം സജ്ജനം ഹേ കിരീടിന്! 

ധര്മ്മാത്മാവാം ജ്യേപ്പ/നേ വാളകൊണ്ടു 
ഭവാനിപ്പോഠംക്കൊന്നിരുന്നാല് ൬വീര! 
എന്തായേനേ ധര്മ്മഭീതന് ഭവാനു 
ചെയ്യുന്നതെന്തായിരുന്നൂ പരം നീ 

സൂക്ഷ്മം ധര്മ്മം പാര്ത്ഥ, കാണ്മാന് പ്രയാസം 
വിശേഷിച്ചും മൂഡനീച്ചൊല്ലു കോംക്കൂ 
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ആത്മാവി നെക്കൊല്കില് നീയണ്ണൂനെക്കൊല്.. 

വതേക്കാളം നമകം ഘോരമേല്ലം. 8 

പറഞ്ഞു കൊഠംകാത്മഗുണങ്ങളെന്നാ-- 
ലാത്മാവി നെക്കൊന്ന മട്ടായി പാര്ത്ഥ!" 
അവ്വണ്ണമാം കൃഷ്ണ ,യെന്നാദരിച്ചു 
ധനഞ്ജയന് വില്ലലല്ലിട്ടരചചു 9 

ധര്മ്മിപ്യനാം ധര്മ്മഭൂവോട ശക്ര-- 

പൃത്ര൯ രാജന്, കേട്ടുകൊഴംകെന്നി വണ്ണം. 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 
എന്തട്ടിലായ' മററു വില്പാളിയില്ലാ 
പിനാകിയാം ദേവനെന്ന്യേ ൬ൃദേവ! 90 

മഹാത്മാവാ സ്വാമി കൊണ്ടാടിയോന് ഞാന് 
ക്ഷണം കൊണ്ടീ വിശ്വമെല്ലാം മുടിക്കാം. 

രാജാവേ, ഞാന് ദിക“പതിമാരൊടൊത്ത 
ദിക്കൊക്കയും വെന്നു നിന് പാട്ടിലാക്കി. 31 

സദക്ഷിണും രാജസൂയം ഭവാനെ-- 
ന്നോജസ്സ്റാലാം സഭയും ദിവ്യയത്രേ. 
കൈയ്ക്കുണ്ട കൂരനപുകഠം ഞാണണച്ചു 
വില്ലണ്ടെനി ക്കമ്പുകളോടുകൂടേ മു 

പാദമങ്ങഠം മേ രഥകേതുക്കളൊത്തു... 
ണ്ടെന്മാട്ടാളെപ്പോരിലാരും ജയിക്കാ. 
ഉദീച്യര് ചത്തു ഹതരായീ പ്രതീച്യര് 
തീര് പ്രാച്യര് മുതരായ ദാക്ഷിണാത്ൃയര് 93 
സംശപ്ലകന്മാര്കഠം നില്ലുണ്ടൊരല്ലം 
മുററും സൈന്യം പാതി ഞാന് കൊന്നൊടുക്കി. 

കിടപ്പ ഞാന് കൊന്നൊരീബ്ഭാരതീയ-- 
കെസന്യം രാജന്, ദേവസൈനൃയപ്രകാശം 34 

അസ്റ്രങ്ങളാല്ക്കൊല്വനസ്്രജ്ഞരെത്താ-- 
നമേ ലോകം ഭസൂമാക്കാത്തതും ഞാന്. 
ഭീമം ജൈത്രം രഥമേറീട്ട കൃഷ്ണ! 
പോകക്ഷിപ്രം കര്ണ്ണനെക്കൊന്നുകൊഠംവാന് 95 

രാജാവി പ്പോഠംത്തുഛനാകട്ടെ, പോരില്-- 
ക്ളഭമ്പെയ്യാക്കര്ണ്ണനെക്കൊല്ലവ൯ ഞാന്. 
അപൃത്രയാമവനാല് സൂതമാതാ-- 
വല്ലപെങ്കി ലാക്കുന്തി യോ നൂനമെന്നാല് 36 

സത്യം ചൊല്വേന് കര്ണ്ണനെപ്പോരി ലെയ്ത 
കൊല്ല്ാതേ ഞാന് ചട്ടയയരുന്ന തല്ല. 



958 കര്ണ്ണുവധപര്വ്വം 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഈവണ്ണമാഭ്ധാര്മ്മികന് ധര്മ്മഭ്രവോ-- 

ട്രല്പിട്ടാ ഫല്ഗുനന് പിന്നെ വീണ്ടും 817 

ശ്ര്ത്ങ്ങഠം വിട്ടടനേ വില് വെടിത്തഞു 

വാളം പെട്ടെന്നുറയില്ത്തന്നെയാക്കി, 
നാണത്തോടും തല താഴ'ത്തിക്കിരീടി 

കൈകൂപ്പി യാദ്ധര്മ്മജനോട ചൊന്നാന്: 38 

* “തെളിഞ്ഞാലും ക്ഷമ ചെയ് കെന്െറ വാക്കില്-- 

ക്കാലേ ഭവാനറിയാം കൈതൊഴുന്നേന് 

പ്രസാദിപ്പില്ചരിസാഹ൯! നമേന്ദ്രന്-- 

തന്നെസ്സറേവില്ലോതി വീണ്ടം പ്രവീരന്: 39 

“  വൈകില്ലിതിങ്ങുടനേതന്നെയൊക്കു-- 

മവന് തിരിപ്പ ഞാനെതിര്ത്തേററിടട്ടേ 
പോകട്ടെ ഭീമന്നു തിരക്കൊഴിപ്പഠ-- 

ഒനല്പാംകൊണ്ടും കര്ണ്ണനെക്കൊല്ലുവാനും. 40 

നിന്നിഷ്ടത്തിന്നാന്നെനിക്കുള്ള ജീവന് 

സത്യം ചൊല്വേനതു ബോധിക്ക രാജന്!" 
എന്നും ചൊല്പിപ്പോകുവാന് കാല് പിടില്ലി-- 
ട്ടെഴുന്നേററാന് തൃഘ്ലിയോടും കിരീടി. 41 

ഭ്രാതാവാകും ഫല്ഗുനന് ചൊന്ന രൂക്ഷ- 
വാക്യം കേട്ടാപ്പാണ്ഡവന് ധര്മ്മരാജന് 
ആ മെത്തവിട്ടെഴുന്നേററിട്ടരല്പൂ 

ദുഃഖം മൂത്താപ്പാര്ത്ഥനോടിപ്പകാരം. ക 

യൃധിഷ്യിരന് പറഞ്ഞു 
അസാധുവാംമട്ടു ഞാന് ചെയ്തു പാര്ത്ഥ! 

നിങ്ങഠംക്കുഗ്രവൃസനം പററുമാറായ് 

എന്നാലിപ്പോഠം തല നീ വെട്ടുകെന്റെറ 

കുലാന്തകന് നീചനാം പുരുഷന്െറ 43 
പാപന്െറ പാപവ്ൃയസനാകലന്െറ 
മൂഡാശയന്െറയലസന് ഭീരുവിന്്റെറ 
വൃദ്ധാവമന്താഃവിന്െറ രൂക്ഷന്െറ3യെന്െറ 

രൂക്ഷാനുവൃത്തി* ചിരമെന്തിന്നിനി തേ? 44 

പോകുന്നേന് ഞാന് കാട്ടിലേക്കിന്നു പാപി 
ഞാനെന്നിയേ സുഖമായ” നീയിരിക്ക 

യോഗ്യന് രാജാവാക വന്പുള്ള ഭീമ-- 

നെനിക്കെന്തീ കീബനു രാജകൃത്ൃയം? 45 

3 അരീസാഹന് ശത്രുക്കളെ സഹിക്കാന് കഴിവുള്ളവന്. 2 പ്ൃദ്ധാവമ 
ന്താവു“ വൃദ്ധന്മാരെ അവമാനിക്കുന്നവന്. 3 രൂക്ഷന് മൂരന്, 3 രൂക്ഷാനു 
വൃത്തി (എന്നെപ്പോലെ) ക്രൂരനായ ഒരാളെ അനുസരിക്കല്. 
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ചൊടിച്ചു നീയിനിയും ചൊല്ലിടുന്ന 

രൂക്ഷോക്തി ഞാന് കേയംക്കുവാന് ശക്തനല്ല; 
ഭീമന് രാജാവാക ഞാന് നിന്ദയേററു 

ജീവിച്ചിട്ടം കാര്യമിങ്ങില്ല വീര! 306 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നും പറമത്മുടനാ മെത്തവിട്ട 
പിടഞ്ഞെഴുന്നേററു നരാധിരാജന്൯ 

കാട്ടില് പോകാനുദൃയമില്ലയ, കടന്നു 
നമസ് കരിച്ചോതി നാന് വാസദേവന്. ക 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു 

രാജാവേ! നീയറിഞ്ഞിട്ടണ്ടല്ലോ ഗാണ്ഡീവിതന്നുടെ 
സത്യസന്ധന്െറ ശപഥം ഗാണ്ഡീവത്തെക്കുറില്പഹോ! 48 

ഇവനോടാരു ഗാണ്ഡീവമന്യനേകെന്നു ചൊല്വതോ 
ഇവന്നവന് പാരില് വദ്ധ്യന് പൊല്ലാിപ്പോയീ ഭവാനതും. 49 

പാര്ത്ഥനാദ്ശൂപഥം സത്യമാക്കിപ്പാലിച്ചിടംപടി 
ഭവാനെയെന്മതത്തോടുമവമാനിച്ചതാം നൃപ! 0 
ഗുരുക്കഠംക്കവമാനംതാന് വധമെന്നാണു ചൊല്വതും 
അതിനാല് നീ മഹാബാഹോ, ഫല്ഗുനന്േറയുമെന്െറയും 51 

ഈയക്രമം നരപതേം, പൊറുത്തും കാക്ക പാര്ത്ഥനെ. 
ഭവാനെശ്ശൂരണം പൂണ്ടു ഞങ്ങഠം രണ്ടാളമേ നൃപ! 52 
കമ്പിട്ടി മി ക്കുമീ മയന്നില്ൃക്ഷമിക്കുക ധരാപതേ! 
ഇപ്പോഴാപ്പാപി കര്ണ്ണന്റെ ചോര ഭൂമി കുടില്ലിടം. 59 

സത്യം ഞാനേററു ചൊല്ലന്നേന് കര്ണ്ണന് ചത്തെന്ദുറയ്റ്റു നീ 
നീയോര്പ്പിതാരുടെ വധമവന്നററിതു ജീവിതം. 64 

എന്നു കൃഷ്ണന്െറ ചൊല് കേട്ടു ധര്മ്മരാജന് യുധിഷ്ടിരന് 
സംഭ്രമത്തോടു കുമ്പിട്ട കൃഷ്ണനെപ്പൊക്കിയപ്പൊടഴേ 05 

കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ടു ചൊന്നാനങ്ങതിന്നപ്പുറമിങ്ങനെ. 

യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു 

ശരിയദണു ഭവാന് ചൊന്നതീയതിക്രമമേററു ഞാന് 56 

ഗോവ'ന്ദ, നീയനുനയിച്ചിതെന്നെക്കേററി മാധവ! 

ഘോരമാം വ്യസനം ഞങ്ങഠംക്കുങ്ങി പ്പോഠം പോക്കിയചൃത! 

ഭവാന് നാധാനെഴും ഞങ്ങാം കഴടുവൃയസനസാഗരം 

കടന്നുപോന്നിതജ”ഞാനമൂഡരായിരുപേരുമേ. 98 

നിന്െറ ബുദ്ധിപ്പവം കൊണ്ടീ ദുഃ ഖ്ചക്കടല് കടന്നുതേ 

സാമാത്ൃരാം ഞങ്ങഠം നാഥനാകും നിന്നാലെയച്ചൃത! 59 



71. യധിഷഠിരാര്ജജുനസംവാദം 

അര്ജ്ജുനന് വീണ്ടം ജ്യേഫ്ഥനെറ കാള്ലല് കുമ്പിട്ടു ക്ഷമയാചനം ചെയ്യുന്നു . 
ജ്യേ്യന് ബാഷ് പം കൊണ്ടളിഷേകം ചെയതു” അനുജനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. 
* കര്ണ്ണുനെക്കൊന്നു” വിജയിയായി തിരിച്ചുവരിക” എന്നു പറഞ്ഞു” ധര്മ്മ 
പുത്ര൯ അര്ജ്ജുനനെ യാത്രയാക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞഞ 

കൃഷ്യോക്തിയാല് ധര്മ്മജനോടിമ്മട്ടഗ്രമുരച്ചുടന് 
ബുദ്ധി ക്ഷയം പൂണ്ടു പാര്ത്ഥന് പാപം ചെയ്ത കണക്കിനെ; 1 
പിന്നെപ്പാണ്ഡവനോടോതീ ചിരിച്ചും കൊണ്ട കേശവന്. 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു 

ഇതെന്തു നിലയായേനേ പാര്ത്ഥ, നീര് ധര്മ്മപുത്രനെ കൂ 

ധര്മ്മിഫ്യനെപ്പുരം യീ ക്ഷ?ണഖഠംഗംകൊണ്ട വധിക്കുകില്? 
നീ രാജാവോടിതോതീട്ടിമ്മട്ട കശമലമാര്ന്നുപോയ'. 3 

പാര്ത്ഥ,രാജാവിനെക്കൊല്കില് പിന്നെച്ചെയുവതെന്തുവാന്? 
ഏവം ദുര്ജേഞയമാം ധര്മ്മം മന്ദപ്രജ്ഞര്ക്കതേററവും. 4 

വന് തമസ്റ്സേററിരുന്നേനേ ധര്മ്മഭീരുതയാല് ഭവാന് 
ജോേപ്യഭ്രാതൃവധത്താലേ ഘോരമാം നരകത്തെയും. ം 
എന്നാല് ധര്മ്മിഷ്യരില് ശ്രേഷ്ഠന് ധര്മ്മജ്ഞന് നൃപനെബ'ഭവാന് 
തെളിയിക്കൂ കാരവനെയതാണിപ്പെൊഴുതെന്മതം. 6 
ഭക്ത്യാ പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ട ധര്മ്മജന് പ്രീതിപൂണ്ട മേല് 
സൂതപുത്രരഥം നോക്കിപ്പോക നാം പൊരുതാനുടന്. 7 

കൂരമ്പെയ്തിട്ട യുദ്ധത്തില് കര്ണ്ണനെക്കൊലചെയ്തു നീ 
ഏററം പ്രീതി വളര്ത്താലും ധര്മ്മപുത്രന്നു മാനദ! 
ഇതാണിങ്ങു മഹാബാഹോ, കാലോചിതമിതെയന്മതം 

ഇമ്മട്ട പെയ് കിലോ നിന്െറ കാരൃവും ചെയ്തതായ"വരും, 9 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അരജജൂനന് പിന്നെ രാജാവേ, പരം ലജ്ജ കലര്ന്നവന് 
ധര്മ്മപുത്രന്െറ പാദത്തില് തല കുമ്പിട്ടു കൂപ്പിനാ൯. 10 

ഭരതമശ്രേഷ്യനോടോതീ പ്രസാദിക്കെന്നു വീണ്ടുമേ 
ക്ഷമിക്ക ധര്മ്മഭീരുത്വംകൊണ്ടു ഞാന് ചൊന്നതും നൃപ! 11. 
കാല്ല്യല് വിീണങ്ങനേ കണ്ടു ധര്മ്മരാജന് യുധിഷ്ടിരന് 
കരയും ശത്രുഹരനാം പാര്ത്ഥനെബ “ഭരതര്ഷഭ! 3.2 
തമ്പിയര്ജ്ജുനനെത്താനെങ്ങെഴുന്നേല്ലിച്ചു ധര്മ്മജന് 
തഴുകി ക്കൊണ്ടു സസ്നേഹം കരഞ്ഞിതു മഹീപതി. 19 
ഒട്ടൂനേരം കരഞ്ഞീട്ടാ ദൃതിയേറും സഹോദരര് 
ശ്ഭഡിചെയ്തു മഹാരാജ, പ്രീതി പുണ്ടവരായി നാർ. 34. 
പിന്നെപ്പുല്കി പ്രേമമോടുടം മാലി നാററീട്ട പാണ്ഡവന് 
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പരം പ്രീത്യാ പുഞ്ചിരിക്കൊണ്ടോതീ ജയനൊടിങ്ങനെ: 318 

* മഹാബാഹോ, സൈന്യമെല്പാം കാണ് കരേ. കര്ണ്ണ്ൂനെന്നുടെ 
ചട്ടയും കൊടിയ്യം വില്ലമമ്പം വേല്യം ഹയങ്ങളം 16 

എയ്യറുത്തു മഹേഷ്വാസ, കിണഞ്ഞേല്ല്യിലുമാഹവേ. 

ആ ഞാനറിഞ്ഞവനുടെ കര്മ്മം കണ്ടിട്ട ഫല്ഗുന! 277 

വിഷാദിക്കുന്നു ദുഃഖത്താല് ജീവനില് പ്രിയമിലല മേ. 
ആ വീരനെപ്പോരിലിന്നു നീ കൊന്നില്ലെന്നിരിക്കിലോ 18 

ഞാന് പ്രാണന് കളയും ജീവന്കൊണ്ടെനിക്കെന്തിനി-- 
എന്നു കേട്ടുത്തരംചൊല്ലീ വിജയന് ഭരതര്ഷഭ! [പ”ഫലം?”” 

* “സത്യമാണു മഹാരാജ, നിള് പ്രസാദവുമാണു ഞാന് 

ഭീമനാണു നരശ്രേഷ്യ, യമന്മാരാണു ഭൂപതേ! 20 

കര്ണ്ണനെക്കൊല്ലുവന് പോരിലല്ലെങ്കില് കര്ണ്ണനാലെ ഞാന് 
ഹതനായ' വീഴചുവന് പോരില്, ശസ്രൂമധണിതു സത്യമാം.” " 21 
എന്നു രാജാവി നോടോതിച്ചെൊന്നാന് കണ്ണനൊടിങ്ങനെ: 

** കര്ണ്ണനെപ്പോരില് ഞാന് കൃഷ്ണം കൊല്ലുമീിന്നില്പല സംശയം. 
നിന് ബുദ്ധിയാല് നന്മ വരുമാദ്ദുഷ്ടന്െറ വധം ദ്രഡ്ഥം."" 
എന്നു കേട്ടാപ്പാര്ത്ഥനോട കൃഷ്ണന് ചൊല്ലീ നൃപോത്തമ! 28 

* “ ശക്തനാം കര്ണ്ണനെക്കൊല്വാന് നീ പോരും ഭരതര്ഷഭ! 
ഇതെനി ക്കെന്നുമുള്ളോരു മോഹമല്ലോ മഹാരഥ! 24 

കൊല്ലില്ലേ കര്ണ്ണനെപ്പോരില്ബ ഭവാനിന്നയി സത്തമ! '' 
വര്ണ്ടും ധര്മ്മജനോടോതീ മതിമാനായ മാധവന്: 25 

*“ യ്യധിഷ്യിര, ഭവാന് സാത്ത്വപ്പെടുത്തീടുക പപാര്ത്ഥനെ 

സമ്മതം നല്ക ദുര്ബ്ബുദ്ധി കര്ണ്ണനെക്കൊലചെയുവാന്,. മട 

കര്ണ്ണബാന്നാര്ത്തനമ്ങെന്നു കേടിവന് ഞാനുമങ്ങനെ 
വൃത്താന്തമറി വാന് വന്നതാണല്ലോ പാണ്ഡുനന്ദന! "7 
ഭാഗ്യത്താല് ഹതനായീലാ ഗ്രസ്ധനായിീല ഭാഗ്യമേ 
പാര്ത്ഥ൭നസ്സാന്വ്വനം ചെയ്തു ജയം നല്കനഘാശയ! ം 48 

യൃധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു 

വരൂ ഹേ പാര്ത്ഥ, ബീഭത്സോ, പുല്കെന്നെപ്പാണ്ഡുനന്ദന! 
നീ ചൊല്ലേണ്ടഹിതം ചൊല്ലീ ക്ഷമിച്ചു ഞാനതൊക്കയും. 29 

സമ്മതം തന്നു ഞാന്, കൊല്ക നീ ധനഞ്ജയ, കര്ണ്ണനെ. 
മന്യ തേടീ ടൊല്ല പാര്ത്ഥ, ഞാന് ദാരുണമുരച്ചതില്. [൦ 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഉടന് ധനഞ്ജയന് ഭൂപ, തല കുമ്പിട്ട കൂപ്പിനാന് 
കൈകഠംകൊണ്ടഗ്രജനുടെ കാല് പിടിച്ചിട്ട മാരിഷ! 31 

എഴുനേല്ലിചചു രാജാവു ഗാഡമായിപ്പുണര്സടന് 

മൂരദ്ധാവില് [ഘാണനം ചെയ്തിട്ടീ വണ്ണം ചൊല്ലി വീണ്ടുമേ: 52 



൮൮ കര്ണ്ണ൨ ധപര്വ്വം 

"” ധനഞ്ജയ, മഹാബാഹോ, മാനിച്ചു പാരമെന്നെ നീ 

മാഹ ത്മ്ൃവും വിജയവും വീണ്ടും നേടുക ശാശ്വതം. '* 33 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

കൂട്ടത്തോടാപ്പാപിയെ ഞാന് പോരില് കൂരമ്പുകൊണ്ടുടന് 

എതിര്ത്തേററിന്നു കൊന്നീടാം ബലഗര്വ്വുള്ള കര്ണ്ണനെ. 34 
വില്പാഞ്ഞിഴച്ചമ്പയച്ചു പാരം നിന് പീഡ ചെയ്തവന്. 

ആക്കര്മ്മത്തിന് ക്രൂരഫലം കര്ണ്ണനിന്നു ലഭിച്ചിടടം. 35 

ഇന്നു ഞാന് കര്ണ്ണനെക്കൊന്നു നിന് പിന്പെത്തും ധരാപതേ! 

ബഹളം വിട്ട പുജിപ്പംന്, സത്യമാണീപ്പറഞ്ഞതും. 36 
വന് പോരില് കര്ണ്ണനെക്കൊല്പാതിങ്ങു പിന്വാങ്ങുകില്ല 
എന്നു നിന് കാല് തൊട്ടു സത്യം ചെയ്ുന്നിതു ധരാപതേ! [ഞാന് 

എന്നോതിടുന്നോരു കിരീടിയോടു 

തെളിഞ്ഞു വന് വാക്കരുഠംചെയ്തു ധര്മ്മജന്: 
* * ക്ഷയിച്ചിടാത്തമ്പകളിഷുജീ വനും 
ജയം സദാ വീര്ൃമരിപ്രണാശവും ൫88 

പ്രാപിക്ക, ദൈവങ്ങഠം നിനക്കു വൃദ്ധി 
നല്കട്ടെ ഞാനോര്പ്പവയൊക്കയൊക്കുമേ, 

പോയ” കര്ണ്ണനെക്കൊല് കടരില്, സുരേശ്വരന് 

ഗുണം വരാന് വൃത്രനെയെന്ന പോലവേ." 89 

72. കൃഷ്ണാര്ജജുനസംവാദം 
അരജ്ജുനണ്െറ യൃഭ്ധയാത്ര. അര്ജ്ജുന ന്െറ പരാക്രമസുചകങ്ങളായ കഥ 

കഠം പറഞ്ഞു”, മാര്ഗ്ഗമദ്ധ്യേ, കൃഷ്ണന് കര്ണ്ണവധത്തിനായി അര്ജ്ജുനനെ 
പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തെളി യിച്ചാദ്ധര്മ്മജനെക്കുളര്ത്തോരു മനസ്സ്സൊടും 
പാര്ത്ഥന് ഗോവിന്ദനോടോതീ സുതപുത്രവധോദ്ൃതന്. 
'"കൂട്ടുകെന് തേര് വീണ്ടുധിഞ്ങ പൂട്ടകശ്വങ്ങളേയുമേ 
പെരും തേരില്ച്ചേര്ത്തു വച്ചുകൊഠംക സര്പ്വായുധങ്ങളും. 42 

അശ്വാരൂഡര് പഠിപ്പിച്ചു നടത്തി ച്ചേര്ത്ത വാജികഠം 

[1] 

രഥോപകരണത്തോടുമൊത്തുചേരട്ടെ സത്വരം. 3 
പുറപ്പെടുക ഗോവ ൯, കര്ണ്ണനെക്കൊല്ലവാനുടന്൯. 

മഹാത്മാവാമര്ജ്ജുനനീ ൨ള്ണം ചൊന്നപ്പ്യൊരം മന്നവ! ലി 
കണ്ണന് ദാരുകനോടേോതീ; “ഭരതശ്രേഷ്ണനര്ജ്ജുനന 
വ ।ല്ലാളി വീരന് കല്പിക്കും വണ്ണമൊക്കയൊരുക്കെടോ. "' ി 
കൃഷ്്നെ്റയാജ്ഞ കേട്ടിട്ടു ദാരുകന് നൃൂപനത്തമ! 
വൈ യാ[ഘമായ” ശത്രുഹരമാകുമാത്തേരു പൂട്ടിനാന്, 6 
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മഹാത്മാവാം പാര്ത്ഥനോട തയയാറായെന്നുണര്ത്തിനാന് 

മഹാത്മാവാദ്ദാരുകനാത്തേര് പുട്ടിയതു കണ്ടുടന്. 

ധര്മ്മഭൂരവോടുനണര്ത്തിചചു വിപ്രാശീര്വ്വാദമേററുടന് 

സുമംഗളം സ്വസ്ത്യയനമാ രഥോത്തമമേറി നാന്. 8 

ആയവന്നാ മഹാപ്പാജ്ഞന് ധര്മ്മരാജന് യുധിഷ്ടിരന് 

ആശര്ീര്വ്വാദം ചെയ്തി, തവന് കര്ണ്ണൂത്തേര്നേര്ക്കു യാത്രയായ്. 

ആ വില്ലാളി പുറപ്പെട്ടുകണ്ട ഭൂതങ്ങം ഭാരത! 

വന്പനാം പാണ്ഡവന് കൊന്ത കര്ണ്ണനേയെന്നുറച്ചുതേ. 310 

തെളിഞ്ഞു നൃപതേ, ചുററമുള്ള ദിക്കുകളൊക്കയും 

ചാഷങ്ങഠം ശതപത്രങ്ങഠം പരം ക്രഞ്ചങ്ങഠം മന്നവ! 13 

പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിതവ പാണ്ഡുപുത്രനെയപ്പൊഴേ 

പുരുഷാഖ്യയെഴം പുണൃശൂഭപക്ഷികഠം മന്നവ! 142 

പാര്ത്ഥനെടഃപ്പാരില് വെമ്പിചചു ഫര്ഷത്താല്ക്കുകിയെങ്ങുമേ. 

കഴ കങ്കം കാക്ക ബകം പരുന്തെന്നിവ മന്നവ! 139 

അവന്റെ മുന്പില്ത്തീററി ക്കായ് പറന്നിതു ഭയങ്കരം. 

സൂചിപ്പിച്ചു പാണ്ഡവന്നു പല നല്ല നിമിത്തവും 14. 

അതി സൈന്യക്ഷയം കര്ണ്ണവധം വിഷയമായഹോ! 

പോകുംവഴിക്കു പാര്ത്ഥന്നു വിയര്പ്പുണ്ടായിതേററവും 26 

ഇതെങ്ങനെ കലാശിക്കുമെന്നുണ്ടായ'വന്നു ചിന്തയും, 

ഉടന് ഗാണ്ഡീവധന്വാവോടോതിനാന് മധുസൂദനന് 16 

അമ്മട്ട ചിന്താന്ധനായിപ്പാര്ത്ഥന് പോവതു കാണ്കയാല്. 

വസു ദേവന് പറഞ്ഞു 

പോരില് ഗാണ്ഡീ വധന്വാവേ, നീ വില്കൊണ്ട ജയില്ലവര് 

നീയല്ലാതന്യനാം മര്ത്തൃന് ജയിക്കാത്തവരാണെടോ. 7 
കണ്ടിരിപ്പൂ ശക്രവിക്രമാഡ്ധൃരാം പല ശൂരരെ 

ശൂരനാം നിന്നൊടേററിട്ട പോമില് സല്ഗതിയാണ്ടതായ്. 18 

ആരാബഭീഷമദ്രോണഭഗദത്തന്മാര്കളെ മാരിഷ! 

വിന്ദാനുവിന്ദരാവന്ത്യര് കാം ബോജേന്ദ്രന് സുദക്ഷിണന് 39 

വീരന് ശ്രുതായയധനയുതായുധന്മുതല്പേര്കളെ 

എതിര്ത്തേററും ക്ഷേമമേല്ലം നി നട്ടുള്ളവനെന്നിയേ. 40 

നി നക്ക്രുങ്ങഠം ദിവ്യങ്ങഠം ലാഘവം ബലമങ്ങനെ 

യൃദ്ധങ്ങളില്ക്കൂസിടായ”കയറിവിന്െറ പെരുപ്പവും, 21 

ലക്ഷ്യവേധം ലക്ഷ്യപാതം യോഗവും വലുതര്ജ്ജൂന! 

കൊല്ലും ചരാചരമത്തോടം ദേവഗന്ധര്വ്വരെബ”് ഭവാന്. 2 

പാര്ത്ഥ, നിന്നെപ്പോലെ മന്നില് പൊരുന്നില്ലൊരു യോധനും 

വില്ലെടുത്തവരാം യുദ്ധദുര്മ്മദക്ഷത്രിയയേന്ദ്രരില്. [ 

വാനോര്മുതല്യ നിന് തുല്യന് കാണ്മീലാ കേംപ്പതില്ല ഞാന് 



864 കര്ഞ്ജഞൂ വധപര്വ്വം 

ബ്രഹ് മന് തീര്ത്തു പ്രജകളെഗ്ലാണ്ഡീവം വില്ലുമങ്ങനെ. ക്ക 
ആ വില്ലാല് പൊരുതു നീയതിനാല്ത്തുലയനില്ല തേ 
അവശ്യം പഥ്ൃയമോതേണം ഞാന് ഭവാനൊട പാണ്ഡവ! 25 

നിന്ദി ക്കൊല്പാ മഹാബാഹോ, പോരാില് മിന്നുന്ന കര്ണ്ണനെ 
കര്ണ്ണനോ ബലവാന് ദ്ൂപൃയന്! കൃതാസ്ര്രന് സുമഹാരഥന്. 26 

കൃതി ചിത്രം പൊരുതുവോന് ദേശകാലമറിഞ്ഞവന്൯ 
എന്തി നേറെച്ചൊല്പി ൬൬ ചുരുക്കം കേഴംക്ക പാണ്ഡവ! 277 
കര്ണ്ണന് മഹാരഥന് നിന്െറ തുല്യനല്ലെങ്കില് മേലെയാം 
ഏററം പ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടു വന് പോരില് കൊല്ലണം ഭവാന്. 28 

തേജസ്സാലഗ്നി പോലുള്ളോന് വേഗത്തില് കാററി നൊത്തവന് 

കോപത്തി ലന്തകനിഭന് സിംഹകായന് മഹാബലന് ൫9 
അഷ്ടരത്നി2 മഹാബാഹു മാര് വിരി ഞ്ഞോന് സുദുര്ജ്ജയന് 
അഭി മാനമെഴും ശുരന് പ്രവീരന് പ്രിയദര്ശനന് 90 

സര്വ്വയോധഗുണം പുണ്ടോന് മിത്രങ്ങഠംക്കഭയങ്കരന് 
എപ്പപോഴും പാണ്ഡവദ്വേഷി ധാര്ത്തരാഷ'ട്രഹി തോദൃതന് 31 

കര്ണ്ണുനിന്ദ്രാദി വാനോര്ക്കുമി ങ്ങേവര്ക്കുമവദ്ധ്യനാം 

നീയെന്നിദയയെന്നെന്പക്ഷമതി നാല് കൊല്ക കര്ണ്ണനെ. 
മാംസശോണി തമേന്൬ന്ന യത്തിക്കും3 ദേവകഠംക്കുമേ 
ഒന്നിച്ചെതിര്ത്തീടിലുമാ രഥി വെല്ലാനശക്യനാം. 33 

ദുരാത്മാവാം പാപവ്ൃത്തന് നൃശംസന് 
ദുഷ്ൂപ്രജ്ഞന് പാണ്ഡവന്മാരിലെന്നും 
ഹീ നാര്ത്ഥനാപ്പഠണ്ഡവദ്വേഷി ക൪ണ്ണ-- 
നാര്ക്കണ്ണനെക്കൊന്നു കാര്യം നടത്തു. 34 

ആത്തേരാളിശ്രേഷ്ലനാം കര്ണ്ണനേ നീ. 
യിപ്പോളാട്ടി ക്കാലനൂര്ക്കങ്ങയ' ക്കൂ 
ദര്പ്പം കൊണ്ടീ ദ്ുുഷ്ൂനാം സൂതപൃത്രന് 

നിത്യം ചെയ്വു പാണ്ഡുപൃത്രാവമാനം. 835 

ആരാല്ത്താന് വീരനെന്നോര്പ്പു പാപിയാമാസ്സയോധനന് 

പാപങ്ങഠംക്കൊക്ക വേരാമാക്കര്ണ്ണനെക്കൊല്ുകര്ജജൂന! 96 

വാഠം നാവു വില്ലു വായമ്പ ൨.ല്ലമായുള്ള ശക്തനെ 

ഗര്വ്വുള്ള പുരുഷവ്യാഘന് കര്ണ്ണനെക്കെല്ലകര്ജ'ജുന! 8317 
അനുവാദം തരുന്നേന് ഞാന് കെറല്പൂ വീര്യബലങ്ങളാല് 
ശൂരനാം കര്ണ്ണനെപ്പ്ോോരിലാനയെസ്റ്റിംഹമാതി രി. 38 
ആര്ക്കുള്ള വീര്ൃയത്താല് നിന്െറ വീര്യം നിന്ദിപ്പു കാരവന് 
പോരിലാക്കര്ണ്ണനാം വൈകര്ത്തനനെക്കെംല്ലുകര്ജ്ജുന! 39 

1 ദുപന് - ഗര്വ്വിഷ്യന്. 2 അഷൂരതനി ... എട്ട രത” നി പൊക്കമുള്ളവന് . 

(രത്നി എന്നു പറയുന്നതു ഒരു പിടി മുഴം അളവാണ്.) 8 യത്നിക്കും 

നല്ലപോലെ പ്രയത്നിക്കുന്ന, 

൭൪. 



73. ശ്രികൃഷണോപദേശം 

കൃഷ്ണനന്െറ പ്രോത്സാഹനം തുടരുന്നു. ഭീഷ് മദ്രോണാദി വീരന്മാരോടെ 

തീര്ത്ത അര്ജ്ജുനറന്െറ പരാക്രമവും, പണയത്തിര്പ്പെട്ട പാഞ്ചാലി യോടു 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞ അധി ക്ഷേപവമക്കുകളം മററും എടുത്തെടുത്തു പറഞ്ഞു” കൃഷ്ണന് 

അരജ്ജുനന്െറ വീര്യത്തേയും ക്രോധത്തേയും ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വീണ്ടുമര്ജജൂുനനോടോതിയമേയാത്മാവു കേശവന് 

കര്ണ്ണനെക്കൊല്ലുവാനുന്നിപ്പോകുമ്പൊഴുതു ഭാരത! ര 

ഘോരം നരറശ്വതൂരഗനാശമേവം നടക്കവേ. 
* “പതിനേഴാം ദിവസമാണിന്നല്ലേ ഭരതര്ഷഭ ി 

നിന് കൂട്ടര്ക്കും പരന്മാര്ക്കും പെരുതായ” നിന്ന വന്പട 

തമ്മില് പോഠരിട്ടെതിര്ത്ത ല്പശേഷമായ ത്തീര്ന്നു ഭാരത! 3 

പാര്ത്ഥ, ഭൂരിഗജാശ്വന്മാരായി നിന്നോരു ഭഴരവര് 

പടത്തലയ്ത്കുലരിയാം നിന്നോടേററു നശിച്ചുപോയ. 4 

ഈ മന്നോരും സ്ൃഞ്ജയരും ചേര്ന്ന പാണ്ഡവമിപ്പ്യൊഴേ 
ദുര്ദ്ധര്ഷനാം നീയാലംബമായി നില്ലുന്നതുണ്ടിതാ. 5 

പാഞ്ചാലരും പാണ്ഡവരും ചേദി കാരൂഷ ത്സേരും 
നീ കാപ്പവരമിത്രഘ്ന, ചെയ് രൂ ശത്രുഗണക്ഷയം. 6 

താത, കൂടും കാരവരെപ്പോരിലാരുണ്ട കൊല്ലുവാന് 

യുദ്ധത്തില് നീ കാത്ത മഹാരഥര് പാണ്ഡവരെന്നിയേ? 7 

പോരില് സുരാസുരനരര് കലരും മുന്നു ലോകവും 

വെല്വാന് നീ പോരു, മീക്കൂട്ടം കാരവപ്പടയെന്തുവാന്? 8 

നീയല്പാതാരുവാന് ശക്തന് ഭഗദത്തനരേന്ദ്രഭന 

ജയിപ്പാഠന് പുരുഷവ്യാ!ഘ, സുരേന്ദ്രോപമനാകിലും? 9 

പാര്ത്ഥ, നീ കാക്കുമീ സ്റ്സൈന്യമവ്വണ്ണമനഘാശയ! 

കണ്കൊണ്ടു നോക്കുവാ൯പോലും പോരാ മന്നവരേവരും. 19 

അവ്വണ്ണം പാര്ത്ഥ, നീ കാത്ത ധൃഷ്ടദ്യമ്നശിഖണ്ഡികയം 

ഭീഷമദദ്രാണന്മാരെ യുദ്ധത്തിങ്കല് വീഴിച്ചതില്പയോ? 11 

ആരുണ്ട പടയില് പാര്ത്ഥ, ഭാരതര്ക്കു രഥീന്ദ്രരെ 

ശക്രവിക്രമരാം ഭീഷ“മദ്രോണരെപ്പോരില് വെല്ലവാന്? 12 

ആരാശ്ശാന്തനവന് ക"ഷ്മന് ദ്രോണന് വൈകര്ത്തനന് കൃപന് 

ദ്രോണപുത്രന് സനമദത്തി കൃതവര്മ്മാവതേവിധംം 13 

സൈന്ധവന് മദ്രരാജാവു രാജാവാകും സുയോധനന് 

പോരില് കൃതാസ്രുരായോരീ പ്പിന് തിരിക്കാത്ത വീരരെ 13 

യൃദ്ധദുര്മ്മ ദരായ “ ക്കൂട്ടമുല്ക്കടാക്ഷഹിണ്ശരെ 

നീയല്ലപതെ നരവ്യപഘ, വെല്പാ൯ പോരുന്നൊരാളിഹ? 19 



866 കര്ഞ്ണുവധപര്വും 

അമര്ഷിക്ഷത്രിയരുടെ കൂടം പലതുമങ്ങനെ 
ക്ഷയിച്ചു നാനാനാട്ടാര് തേരാനയശ്വങ്ങഠം ചത്തഹോ! 
ഗോവാസദാസമീയന്മാര് വസാതിക്കുട്ടര് ഭാരത! 
പ്രാചൃന്മാര് വാടധാനന്മാര് ഗര്വ്വെഴം ഭോജവര്ഗ്ഗവും 

ഉദൃയല്ഗജാശ്വമീ ബ്രഹ് മക്ഷത്രത്തിന് പട ഭാരത! 
നി ന്നോടടമാബഭീമനോട്ടമേററു ചത്തിതു പാണ്ഡവ! 

ഉഗ്രരൂക്കുള്ള യവനര് തുഖാരന് ഖസരങ്ങനെ 
ദാര്വ്വാഭി സാരര് ദരദര് ശകരാമഠതംഗണര് 

ആന്ധ്കന്മാര് പുളിന്ദന്മാരുഗ്രവീരൃര് കിരാതരും 

മ ളേച്ചന്മാര് പാര്വ്വതീയന്മാര് സാഗരാനൂപവാസികയം 

വാശി കൂടം യൃദ്ധശാണ്ഡര് ശക്തന്മാര് ദണ്ഡപാണികഠം 

സംരബ “ധര് ദുര്യോധനാര്ത്ഥമിവര് കഭൌരവരൊത്തവര് 

നീ വിട്ടനയന്നശകൃയന്മാര് പോരില് വെല്വാന് പരന്തപ! 
വ്യൂഹം കെട്ടിയൊരീഗ”ഘോരക്കുരുവന്പട കാണുകില് 

നീ രക്ഷിപ്പവനില്ലെങ്കിലാരെതിര്ക്കുന്നു മാനുഷന്? 
കടല്പോലിളകിദ്ധുളി പടര്ന്നുള്ളാബ്ബലത്തിനെ 

നീ കാക്കും പാണ്ഡവര് വിഭോ, ചൊടിച്ചേറി മുറിച്ചുതേ. 

മാഗധന്മാര്ക്കധിപതി ജയ ൦ ത്സനന് മഹാബലന് 

അഭിമന്യവി നാല് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടേഴായി നാളെടോ, 
ആ രാജാവിന്വക കടുകര്മ്മം ചെയ്യും ഗജങ്ങളെ 

പതിനായി രവും ഭീമന് ഗദയാല് തച്ചു കൊന്നുതേ 

കൊ മററും കുംഭികളെയസംഖ്ൃയം തേര്കളേയയമേ. 

പാര്ത്ഥ, യുദ്ധത്തിലീവണ്ണം വന് ഭയം മുതിരും വിധൌ 

ഭീമനോടും ഭവാനോടുമേററു പാണ്ഡവ, കൌരവര് 

തേരാഠനയശ്വങ്ങളൊത്തു മുതൃയലോകത്തിലെത്തിനാര്. 
ഏവം പടത്തല മുടിച്ചളവില് പാര്ത്ഥ, പാണ്ഡവ! 

ഭീഷ“മന് ചൊരി ഞ്ഞിതതൃഗ്രശരജാലങ്ങം മാരിഷ! 
അവന് പാഞ്ചാല കാരൂഷ ചേദി കേകയ മത്സ്ൃരെ 
അമ്പെയ്തു മൂടിപ്പരമാസ്രുജ്ഞന് കൊന്നു മുടിച്ചുതേ. 

പരദേഹം പിളര്ക്കുമ്മാറവന് തൂകും ശരങ്ങളാല് 

സ്വര്ണ്ണപും ഖങ്ങളാല് പൂര്ണ്ണമായി താകാശമൊക്കവേ. 
കൊല്ുമോരായിരം തേരുമോരോരോ മുഷ്ടിയാലവന്; 

ലക്ഷം കൊന്നു ബലം കൂടം നരനാഗാഘമായവന് 
അവര് പത്താം ദശയിലായ”* കൊന്ന വാജിരഥേഭവും. 

വിട്ടു ദൃഷ്ടം നവശതമമ്പു വിട്ടീടിനാനവന് 

൪ പത്താം ദശയിലായ - പല തരത്തിലുള്ള നീക്കം കൊണ്ടു, 
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ശ്രീകൃഷ്ണോപദേശം ൮? 

ഭീഷ”മന് പത്തു ദിനം നിന്െറ സൈന്യം കൊന്നു മുടിച്ചഹോ! 

തേര്ത്തട്ട ശുനൃമട്ടാക്കി ക്കൊന്നൂ വാജി ഗജങ്ങളെ 

രദ്രോപേന്ദ്രാഭമാം തന്െറ രൂപം കാണിച്ചു സംഗരേ. 34 

ഇവന് പാണ്ഡവസൈന്ൃത്തെ നിഗ്രഹിച്ചങ്ങ വീഴത്തിനാന് 
ചേദി കേകയ പാഞ്ചാല മന്നോരെക്കൊലചെയ്യ വന്. 36 

മുടിച്ചു തേരാനയശ്വമിശ്രമാം പാണ്ഡവപ്പട 
അപ്പവത്തില് താഴന്ന മന്ദദുര്യോധനനെയേററുവാന്. 86 

തപിക്കുമര്ക്കനെപ്പോലവ്വണ്ണം പോരില് ചരിക്കവേ 
കാലാഠംകളായിരംകേഠടി വരായധമെടുത്തവര് 87 

സ്ൂഞ്ജയന്മാര് നോക്കുവറനുമറയീ ലാ റററു മന്നരും, 

സംഗരത്തില് ജയംനേടീട്ടപ്പകാരം ചരിക്കവേ 38 

പെരുത്ത സര്പ്വോദ്യോഗത്താല് പഠഞ്ഞണഞ്ഞിതു പാണ്ഡവര്. 

പാണ്ഡുസ്യഞ്ജയരെപ്പോരിലവനോടിച്ചു വിട്ടടന് 99 

ഒററയ്ക്കുടരിലാബഭീഷമനേകവീരത നേടിനാന്. 

ആ മഹാവ്രതനെപ്പോരില് നീ കാക്കുന്ന ശിഖണ്ഡി പോയ് 40 

നരവ്യയാരഘനെ ഹിംസിച്ചു മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല്. 
അവന് കിടക്കുന്നു ശരതല്പത്തിങ്കല് പിതാമഹന്. കി 

ഇന്ദ്രനോടേഹ വൃത്രന് പോലുക്കെഴും നിന്നൊടേററഹോ! 
അഞ്ചുനാളഗ്രനാം ദ്രോണന് ശത്രുപ്പട മുടിച്ചവന്, ക്ട 
അഭേദ്യവൃഹവും കെട്ടി മഹാരഥരെ വീഴ്ത്തിയയം 

ജയദ്രഥന്നു യുദ്ധത്തില് രക്ഷചെയ്തും മഹാരഥന്, 3 

രാത്രിപ്പോരില് പ്രജക ളെയയഗ്രന് ചുട്ടന്തകോപമന് 
അമ്പാലേ യോധരെച്ചുട്ട വീരന് ദ്രോണൻ പ്രതാപവാൻ കക് 
ധൃഷ്ടദ്യമ?നനൊടേററിട്ട പരയാം ഗതി നേടിനാന്. 
ഭവാനിപ്പ്യോഠംക്കര്ണ്ണനാദി മഹാരഥരെയാഹവേ 46 

തടുക്കായകില് പോരിലന്നാ ദ്രോണാചാര്യന് നശിച്ചിടാ. 
തടുത്തു ധാര്ത്തരാഷ്ട്ടന്െറ ബലമന്നൊക്കയും ഭവാന് 46 

അതിനാല് പാര്ഷതന് പോരില്ക്കൊആ ദ്രോണനെയര്ജ'ജൂന! 

നീയെന്ന്യേ ക്ഷത്രിയന് വേറിട്ടാരു ചെയ്യീടുമിങ്ങനെ [ല് 

ജയദ്രഥവധത്തിങ്കല് പാര്ത്ഥ, നീ ചെയ്യമാതിരി! 
പെരുംപട തടുത്തിട്ട കൊന്നു ശൂരനരേന്ദ്രരെ 48 

സിന്ധുരാജാവിനെടെ ആ നീയ്യസ്ററബലശക്തിയാല്. 

ആശ്ചര്യം സിന്ധുരാജന്െറ വധമോര്ക്കുന്നു മന്നവർ 9 

നിനക്ക താശ്ചര്യതല്പഠ പാര്ത്ഥ നീയോ മഹാരഥന്. 
നിന്നോടേററാല് ക്ഷതൃമൊരു പകല്കൊണ്ടിട്ടു ഭാരത! 60 
നശിപ്പതും യൃക്തമെന്നോര്ക്കുന്നേനെന്മതമി ങ്ങനെ. 
പാര്ത്ഥ, പോരില്ഗ് ഘോരമാമീ ദ്ധാര്ത്തരാഷ് ട്പ്പെരുംപട 



863 കര്ണ്ണ ൨ധപര്വ്വം 

ഭീഷ” മ ദ്രോണര് മരിച്ചപ്പേഠഠം വീരരൊക്ക നശിച്പതായ്. 
ഇപ്പ്യോടം പ്രവീരര് തീര്ന്നാന തേരശ്വങ്ങഠം നശിച്ചഹോ! ൭2 

ട്ട ഭാരതപ്പുട സുര്യേന്ദുതാരഹീനാംബരാഭമായ'!. 
ഭീമവിക്രമയാോം സേന പാര്ത്ഥ, വിദ്ധ്വസ്പയായിതേ ൭൪ 
പണ്ടിന്ദ്രവിക്രമംകെണ്ടാദൈത്ൃയസേന കണക്കിനെ. 
അവരില് ചത്തു ശേഷിപ്പുണ്ടഞ്ചുപേര്കടം മഹാരഥര് ൭4 

അശ്വത്ഥാമാവു ഹാദ്ദിക്ൃയന് കര്ണ്ണന് മദ്രേശ്വരന് കൃപന് 
നരവ്യാഘ, ഭവാന് കൊന്നിട്ടിവരഞ്ചു രഥീന്ദ്രരെ 55 
ഹതഠരിയായ നൃപന്നേകൂ പുരദ്വീപാഡ്യ ഭൂമിയെ. 
ആകാശജലപാതം ചേര്ന്നദ്രികാഠനനമൊത്തഹോ! 56 

പാര്ത്ഥന് നേടട്ടെയമിതവീരൃശ്രീയീ ദ്ധരിത്രിയെ. 
ഈബ“ഭൂമറിയെദ്ദാനവരെക്കൊന്നു വിഷ്ണു കണക്കിനെ 57 
കൊടുക്കൂ മന്നവന്നായിശ്ശുക്രന്നു ഹരി പോലെ നീ. 
പാഞ്ചാലര് മോദിച്ചീടട്ടേ നീ ചെയും ശത്രുനിഗ്രഹാല് 58 

വിഷ ണുദാനവരെക്കൊന്നോരന്നു ദേവകഠം പോലവേ, 
മനുഷ്യശ്രേഷ്യഗുരുവാം ദ്രോണനില് ഭക്തികാരണം 69 
ദ്രരണിയില്ക്കൃയപയുണ്ടെങ്കില്, ഗുരുവെന്നാക്കുപങ്കലും, 

ഏററം ബന്ധുത്വമൊത്തുള്ള മാതൃബാന്ധവമാനനാല്മ 60 

കൃതവര്മ്മാവിനെച്ചെന്നു നീ വധിക്കില്യെങ്കിലോ, 
എതിര്ത്തമ്മയഷ്കുഗ്രജനാം മദ്രേരാജാവു ശല്യനെ 6൨ 

ദയകൊണ്ടരവിന്ദാക്ഷ, നീ കൊല്ലാന് നിനയായ കിലോ, 
ക്ഷുദ്രനേററം പാണ്ഡവരില് പാപമോര്ക്കുന്ന കര്ണ്ണനെ 62 

ഇപ്പോളടന് കൂര്ത്തുമുരത്തന്പെയ്ക കൊല്ലു നരർഷഭ! 
ഇതു നിന് നല്ല തൊഴിലാമിതില് മറെറാന്നുമില്ലെടോ; 63 

നമ്മളം സമ്മതിക്കുന്ന ദോഷമില്പതി ലൊട്ടുമേ. 

രാത്രി മക്കളൊടൊക്കും നിന്നമ്മയെച്ചുട്ടതിങ്കലും, 64 

ദുമത്യോധനന് നിങ്ങളോടു ചൂൃതി ലേര്പ്പെട്ടതിങ്കലും, 

എല്ലാററിലും ദുഷ്യബുഭ്ധി കര്ണ്ണന്താന് മുലമാണുപോല്. 65 

കര്ണ്ണങ്കല്നി ന്നാണു കാണ്മൂ നിത്യം രക്ഷ സുയോധനന് 
അതിനാലെന്നെയും ക്രുദ്ധന് നിഗ്രഹിപ്പാനൊരുങ്ങിനാന്. 66 

ഉറപ്പണ്ടാദ്ധാര്ത്തരാഷ്ട്രമന്നവേന്ദ്രന്നു മാനദ! 

കര്ണ്ണന് പാഠണ്ഡവരെപ്പോരിലെല്പാം കൊല്ലുമസംശയം. 67 

കര്ണ്ണനാലംബമായ” ധാര്ത്തരാഷ്ട്രന് കൌന്തേയ, വിഗ്രഹം3 
തീര്ല്പയാക്കീ ഭവാനോട നിന് ബലം കണ്ടിരിക്കിലും. 68 

1 സുര്യേന്ദുതാരഹീനാംബരാഭമായ് -- സുര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളമി 

ല്ലാത്ത ആ കാശം പോലെയായിത്തീര്ന്ന. 2 മാതൃബാന്ധവമാനനാല് --. അമ്മ 
വഴിക്കു ചാര്ച്ചക്കാരനാണെന്നുള്ള വിചാരം കൊണ്ടു്, 3 വീഗ്രഹംംം യുദ്ധം, 
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കര്ണ്ണനോ ചൊല്ലൂമെപ്പോഴം “ ഞാനെത്തും പാര്ത്ഥരേയയമേ 

പെരുംതേരാളി ദംശാര്ഹന് കൃഷ്ണനേയും ജയിക്കുവന്. 69 

ഉത്സാഹം ദുഷ്ടനാം ധാരത്തരാഷ'ട്രന്നേകാന് സുദുര്മ്മതി 

ഗര്ജ്ജിപ്പു സഭയില് കര്ണ്ണ,നവനെക്കൊല്ക ഭാരത! 70 

ധാര്ത്തരാഷ'ട്രന് നിങ്ങളി ലീച്ചെയ്യ പാപത്തി നൊക്കയും 

ദുഷ്യാത്മാവായ” പാപബുദ്ധിയാകുമീക്കര്ണ്ണനേ മുഖം, 71 

പിന്നെയാദ്ധാര്ത്തരാഷ'ട്രന്െറ ക്രൂരരാറു രഥീന്ദ്രരാല് 

ഹതനായാക്കണ്ട ഞാന് വീരവൃഷഭാക്ഷാഭിമനയവെ-- 72 

വീരദ്രോണദ്രണി കൃപന്മാരെക്കര്ഷിച്ച വീരനെ 

മേലാളില്ലാതാനകളെത്തേര് പോക്കീട്ട രഥീന്ദ്രരെ 73 

മേലാളെന്ന്യേ വാജികളെ നിര്ജ്ജീവം പത്തിസംഘവും 

ചെയവോരു വൃഷഭസ്കന്ധന് കുരുവൃഷ്ണിയശസ്കരന് 74 

സൈന്യം മുടിച്ചു തേരാളിശ്രേഷ്യര്ക്കാര്ത്തി പെടുത്തവന് 

കാലരതൂര്ക്കാനകുതിരയഠഠംക്കൂട്ടത്തെയയപ്പവന് 
72 

അന്വെയ്കക ശര്രുപ്പട ചുട്ടേററാസ്സാഭദ്രനെത്തദാ. 

അതെന്നുടലെരിക്കുന്നൂ സത്ൃൃമാണിതു ഹേ സഖേ! 76 

അവിടേയും ദുഷ്ടബൃദ്ധി കര്ണ്ണന് ദ്രോഹിച്ചതാം പ്രഭോ! 

പാര്ത്ഥ, സാഭദ്രനെറ മുന്പ !ല് പോരില് നില്ലാാനശക്തനായ് 

സാഭദ്രബാണധേററററു ചോര ചാടി വിസംജ്ഞനായ് 

ചൊടിച്ചു നെടുവീര്പ്പിട്ടു ശരാര്ത്തന് പിന്തിരിഞ്ഞവന് 78 

ഓടടവാനുദ്യമം പൂണ്ട ജവിപ്പാനാശ കെട്ടവന് 

ഉഴന്നു നിന യുദ്ധത്തി ലെയ് ത്തേറേറററം തളര്ന്നവന്. 79 

പിന്നെപ്പോരില് ദ്രോണനുടെ തല്ക്കാലോചിതമാം മൊഴി 

ക്രൂരം കര്ണ്ണന് കേട്ടു പിന്നെയുടന് കണ്ടിച്ചു കാര്മ്മുകം. 80 

അവന് വില്ല മുറില്ലോനെപ്പ !ന്നെയഞ്ചു മഹാരഥര് 

ചതിയന്മാരായവനെ ഹനിച്ചു ശരവൃഷ്ടിയാല്. 81 

ആ വീരനെക്കൊന്നത്നാലേവരക്കും ദുഃഖ മാര്ന്നുപോയ”* 

ചിരിച്ചൂ ദൃഷ്ടനാക്കര്ണ്ണന് ദുര്യോധനനരേന്ദ്രനും, 8.2 

കര്ണ്ണന് കൃഷ്ണയൊടോതിീലേ പരം പരുഷവാക്കിനെ 

കുരുപാണ്ഡവര് മുന്പാകെ നൃശംസനുടെ മാതിരാ. 83 

* “കൃഷ്ണേ, നശിച്ചു പാര്ത്ഥന്മാരെന്നെയഷ്ണും നരകത്തിലായ” 

സുശ്രോണി, വേറേ പതിയെ വരിക്ക മുദഭാഷിണി! 8.4. 

ഈ നീയോ ധാര്ത്തരാഷട്രന്െറ ദാസിയായിനി മന്ദിരം 

കേറാമരാളപക്ഷമാക്ഷി, നിനക്കില്ലിനി വല്പഭ൪. ദാ 

പ്രഭത്വമാര്ന്നിടാ കൃഷ്ലേ, നിന്നില് പാണ്ഡവരൊട്ടുമേ 

പാഞ്ചാലി, നീ ദാസഭാര്യ തനിയേ ദാസി ശോഭനേ! പ] 

നത 
& മുഖം പ്രധാനി; ഹേതുൂഭൂതന്. 
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മന്നില് ദുര്യോധനനൊരാളിന്നു പേര്കേട്ട മന്നവന് 

മന്നോരെല്ലാരവനുടെ യേോഗാക്ഷധേപജ്വി കഠം. 87 

ഭദ്രേ, കാണ്ക സമം നഷ്ടരായോരിപ്പാണ്ഡുപുത്രരെ 
ഇവര് നോക്കുന്നി തന്യോന്യം ധാര്ത്തരാഷട്രന്െറ ശക്തിയാല്. 

പതിരെള്ളകളീക്കൂട്ടര് നരകത്തിങ്കലാണ്ടപോയ” 

പ്രേഷ്യരായിക്കുരുനൃപമ്രേഷ്യോപാസന ചെയ്തിടും." 89 

എന്നുരച്ചി തധര്മ്മജ്ഞനന്നവന് ബഹഫഹുദര്മ്മതി 

പാപി പാപോക്തിയാക്കര്ണ്ണന് നീ കേഠാക്കെത്തന്നെ ഭാരത! 

പാപിക്കുള്ളാ വാകൃമിപ്പേോഠം പൊന്നന്നിത്ഞുള്ളൊരമ്പുകഠം 

ചാണഷ്ക്കിട്ടവ തീര്ക്കട്ടേ നിയ്യെയ്ക്കയിര് മുടിപ്പവ. 901 

ദുഷ്ടന് മററും പാതകങ്ങഠം നിന്നില് ചെയ്തവയൊക്കയും 

നിന്നമ്പായിച്ചെന്നവറെറ ജീവനാശം വരുത്തണം. 92 

ഗാണ്ഡീ വമുക്തോഗ്രശരനിര മെയ്യില് തറച്ചുവന് 

ദ്രോണഭീഷ മോക്തി യോര്ക്കട്ടേ ദുഷ്ൂാത്മാവായ സൂതജന്. 93 

പൊന്കടക്കെട്ടെഴും ധൈദൃതാഭനാരാചരാജികഠം 

നിയ്യെയ്തുവയവന് മര്മ്മം കീറിച്ചോര കുടിക്കണം. 94 

ഈക്കി ലങ്ങുന്നെയ്യമുഗ്രമഹാബാണങ്ങളി പ്പൊഴേ 

മര്മ്മം പിളര്ന്നത്തകനെറ പുരം കേറട്ടെ കര്ണ്ണനെ. 95 
ഇന്നു ഹാഹായെന്നുഴന്നു വിഷാദം പൂണ്ട മന്നവര 

കാണട്ടേ നിന്െറയമ്പേററു കര്ണ്ണന് തേര്വിട്ട വ്.ഴ“വതും. 96 

ഇന്നു ചോര പുരണ്ടിട്ട വില്ലും കൈവിട്ടു ഭൂമിയില് 

കര്ണ്ണനേ വീണു കാണട്ടേ ദീനരായുള്ള ബാന്ധവര്. 97 

വന്പില്ലാനച്ചങ്ങലയാമീ ക്കര്ണ്ണനുടെയാദ്ധ്വജം 

നീയെയ്യ ഭപ്പമേറററു കമ്പിച്ചൂഴിയില് വീഴണം. 98 

നീര് പെരുത്തമ്പെയ്യറത്തു യോധാശ്വങ്ങഠം നശിച്ചതായ” 

ആപ്പ്യൊന്നണിത്തേള് വെടിഞ്ഞു പേടി ച്ചോടട്ടെ ശല്യനും. 99 

നീ കൊന്നാരാക്കര്ണ്ണുനെത്താന് കണ്ടു പിന്നെസ്സയോധനന് 

നിരാശനാകട്ടെയരി* ജീവിതത്തിന്ന നാടിനും. 100 

ഇതാ കൂരവ്പെയ്കക കര്ണ്ണന് പാര്ത്ഥ, കൊല്ലുന്നു നിന് ബലം 
വീ തൃത്തിലിന്ദ്രപ്രതിമനല്ലെങ്കില് ശങ്കരോപമന്. 101 

ഇതാ പായുന്നു പാഞ്ചാലര് കര്ണ്ണൂനവ്പെയ്കതു കൊല്വവര് 
പാണ്ഡവന്മാര്ക്കൊരുദ്ധാരമിച്ചി പ്പോര് ഭരതര്ഷഭ! 102 

പാഞ്ചാലരാ ദ്രരപദേയര് ധ്ൃഷ്ടദൃയമ“നന് ശിഖണ്ഡിയും 
ധൃഷ്ടൂദ്യമ്നാത്മജര് ശതാനീകൻ നകലനന്ദനന് 103 

സഹദേവന് നകലനാക്ദര്മ്മുഖന് ജനമേജയന്൯ 
സുധര്മ്മാവും സാതൃകിയയമോര്ക്ക കര്ണ്ണന്റെ പാട്ടിലായ് . 

* അരിംംശത്രു; സുയോധനസെറ വിശേഷണം, 
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കര്ണ്ണുന് വന് പോരിലവ്പെയ്ക വിടും പാഞ്ചാലര്തമ്മുടെ 

നിൻ ബന്ധുക്കടെ കേഴക്കുന്നൂ ഘോരാരാവം പരന്തപ! 305 

പേടിച്ചു പാഞ്ച്ാലര് മുററും പിന൯തിരിക്കില്ലൊരിക്കലും 

ഗണിപ്പ"ലാ മഹേഷ്വാസര് പോരില് മൃതൃവിനേയുമേ. 106 

ശമാഘത്താല് പാണ്ഡു സൈസ്യമൊക്കച്ചുററിയതേവനോ, 

ആബഭീഷ'മനോടേററുമൊഴില്ലിലാ പഠഞ്ചാലരേതുമേ. 1407 

അസ്ധ്യാഗ്നിയായ് ജ്വലപ്പോരു ധാനുഷ“കാചാര്ൃയവര്യനെ 

ചുട്ടെരിക്കുന്ന ദുര്ദ്ധര്ഷനാകും ദ്രോണനെയാഹവേ 108 

പോരില് വെല്വാനേററി തവരരിന്ദമനരാതിയെ; 

പാഞ്ചാലര് കരണ്ണനെപ്പേടി പ്ലൊഴിച്ചീടി പ്പൊരിക്കലും. 109 

പാഞ്ഞെത്തുമുക്കു കൂടന്ന പാഞ്ചാലരുടെ ജീവനെ 

ഇയ്യാന്െറ ജീവനെത്തീ പോലെയ്ക്ു കര്ണ്ണനൊടുക്കയാം. 130 

മിത്രാര്ത്ഥമുയിര് വിട്ടമ്മട്ടെതി ര്ത്തേല്ലോരു വീരമെ. 

പോരില്ക്കൊല്ലുന്നു പാഞ്ചാലന്മാരെക്കര്ണ്ണനസംഖ്യമേ. 111 

ഭാരത, പ്രവമില്പാതെ കര്ണ്ണക്കടലിലാഴവേ 

പ്രവമായ് നിന്നു പാഞ്ചാലവീരരെക്കാക്കണം ഭവാന്. 112 

കര്ണ്ണനാബ ”ഭാര്ഗ്ഗുവമു റി രാമനോടു പഠിച്ചതായ" 

വന് ഘോരമായോരസ്്രത്തിന് രൂപ മാണുയരുന്നതും. 113 

സൈന്യമൊക്കച്ചുടമ്മാറ ഘോരാകാരം ഭയങ്കരം 

പെരുംപടയടച്ചാളിത്തേജസ്സാലേ ജ്വലിക്കയാംം 113 

ഇതാ പോരില് സഞ്ചരിപ്പു കര്ണ്ണന് തൂകീടുമമ്പുകഠം 

കടന്നലിന്നി രപ്രായം നിന് കൂട്ടര് ക്കിണ്ടലാംപടി. 185 

ഇതാ പായുന്നു പാഞ്ചാചര് ദിക്കിലൊട്ടുക്കു ഭരേത! 

അനസ്ത്രൂജ് ഞര്ക്കു ദുര്വ്വാരം പോരില് കര്ണ്ണാസ്ര്ുമേല്ലയാല്. 116 

ഇതാ ഭീമന് ദൃഡക്രോധന് ചുററും സ്യൃഞ്ജ യസേനയാല് 

കര്ണ്ണനായപ്പൊരുവേധന് കൂരമ്പേററു പീഡപ്പെടുന്നിതാ. 117 

പാണ്ഡു സൃഞ്ജയ പാഞ്ചാലന്മാരെബ “ഭാരത, കൊല്ലമേ 

ഉപേക്ഷ ചെയ്യുകില് കര്ണ്ണന് രോഗം ദേഹത്തെയാംവിധം. 118 

യയധിഷ്യി രബലേ കാണ്ടീലങ്ങല്ലാതൊരു യോധനെ 

കര്ണ്ണനോടേററ പൊരുതി ക്ഷേമമായ് ഗൃഹമെത്തുവാന്. 119 

കൂര്ത്തുമുര്ത്തന്പവെയ്യവനെയി ന്നു കൊന്നു നരർഷഭ! 

പാര്ത്ഥ, സത്യം നടത്തീട്ട പരം കീര്ത്തിയെ നേടെടോ. 320 

കര്ണ്ണനൊക്കും കാരവരരപ്പോരും നീ പോരില് വെല്ലവാന് 

മററാരും പോര യോധബേന്ദ്ര, സത്യമാണീപ്പറഞ്ഞ തും. 121 

ഈ മഹാകര്മ്മവും ച്ചെയ്തു കൊന്നു തേരാളി കര്ണ്ണനെ 

കൃതാര്ത്ഥന് സഫലന് പാര്ത്ഥ, സുഖളേല്ല, നരോത്തമ! 122 



74. അര്ജജുനാതമശ്ലാഘ 

കര്ബണ്ണൂുനന്െറ ഓരോ നീച്ചപ്രവൃത്തിയും എടുത്തുപറഞ്ഞു, അത്തരത്തീലു 
കള കര്ണ്ണനെക്കൊ്നു” ഇന്നു താന് ജ്യേഷ്ഠനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നു* 
ആത്മശ്രാഘാരൂപത്തില് അര്ജ്ജുനന് പറയുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കേശവന് ചൊന്ന വചനം കേട്ടാബ്ബീഭത്സു ഭാരത! 

ശോകം പോയി ക്ഷണംകൊണ്ടു ഹൃഷ്ടനായിച്ചരഞ്ഞുതേ. 

ഉടന് ഞാണു തുടച്ചിട്ട ഗാണ്ഡീവം വിലൂലച്ചവന് 
കര്ണ്ണനെക്കൊല്ുവാനുന്നിക്കണ്ണനോടേവമോതിനാന്. 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

ഗോവിന്ദ, നീ നാഥനുള്ളോരെനിക്കു ജയമാം ദൃഡം 

ലോകത്തില് ഭൂതഭവ്യജ ഞന് നീയെന്നില് പ്രീതനല്പയോ! 
നീ തുണന്ത്ുന്ന ഞാന് കൃഷ്ണ, ത്രൈലോക്ൃയം വന്നെതിര്ക്കിലും 
പരലോകം കേററുവേ,നീ കര്ണ്ണനെപ്പോരിലെന്തുവാ൯ന്? 

പാഞ്ചാലപ്പടയോടീടുന്നതു കാണേന് ജനാര്ദ്ദന! 

നിര്ഭയം പടയില് ചുററും കര്ണ്ണനെക്കാണ്മതുണ്ട ഞാന്, 

ചുററും പരന്നേററ ഭാര്ഗ്ഗവാസ്ര്രവും കാണ്മതുണ്ടു ഞാന് 
കര്ണ്ണന് വിട്ടതു വാര്ഷ്ലേയ, ശക്രന് വിട്ടശനിപ്പടീ. 

ഇതാണ്നോ യുദ്ധമി വി ടെ൪െണ്ണനേ ഞാന് വധിച്ച മായ് 

ജീവജാലങ്ങഠം പറയും ഭൂമി നില്ലന്ന കാലമേ. 
ഗാണ്ഡീവമുക്തബാണങ്ങളിന്നു ഞാനെയ്ക്ു വിട്ടവ 
കൃഷ്ണ, മുത്ൃവിനെത്തിക്കും ചിന്നിച്ചെന്നേററു കര്ണ്ണനെ. 

ധദൃതരാഷ് ട്രോര്വ്വീശനിന്നു നിന്ദിക്കും നിജബുദ്ധിയെ 
അനര്ഹദുര്യോധനനെ രാജ്യം വാഴിച്ച ബുദ്ധിമാന്. 

ജന്നു രാജ്യം സുഖം രാഷ്ട്രം ശ്രീ പുരം മക്കളെന്നിവ 
വിട്ടൊഴിഞ്ഞ നിലയഷ്ക്ുാകും ധു തരാഷ'ട്രന് മഹാളജ! 

നിരാശനാമിന്നു ദുര്യോധനന് നാടിന്നു ജീവനും 
കര്ണ്ണനെക്കൊല്കയാല് കൃഷ്ണം, സത്യമാണിപ്പറഞ്ഞതും. 

ഇന്നു കണ്ടിട്ട ഞാനമ്പയ്കതറുത്തിട്ടോരു കര്ണ്ണനെ 
ദേവാസുരപ്പോരിലിന്ദ്രന് കൊന്ന വൃത്രനെയാം വിധം 
ശമത്തെപ്പററി നീ ചാന്നതോര്ത്തിടട്ടേ നരേശ്വഭന് 
ഹം! ശരങ്ങളെന്നിനനു സാബലന് കൃഷ്ണ്ം കാണുമേ, 

ദുരോദരം 2 ഗാണ്ഡി വമെന് തേരു മണ്ഡലര്മെന്നതും 

കന്തീപുത്രന് നരമേന്ദ്രനൊയാ പ്രജാഗരമിന്നു ഞാന് 

10 

11 

32, 

13 

13 

വ ഗൃഹം -ം ചുക്കിണി. 2 ദുരോദരം ചുക്കിണി എറിയാനുള്ള പെട്ടി. 
9 മണ്ഡലം .- ചൂതുകളി. 4 പ്രജാഗരം ച ഉറക്കമിളുപ്പു . 



അര്ജജുനാത്മശ്രാഘ 879 

ഗോവിന്ദ, കൂരമ്പെയ്യിട്ടാക്കരള്ണൂനെക്കൊന്നു തീരക്കുവന്. 
സുതപുത്രനെ ഞാനിന്നു കൊല്കെക്കൌാന്തേഴമന്നവ൯ 312 
ഉള്ളം കുളര്ത്തു നന്ദിച്ചു സുചിരം സുഖമേററിടും. 

അപ്രധ്ൃഷ്യം കേശവ, ഞാനെ.യിരില്ലാത്തൊരാശ്ശരം 16 

കര്ണ്ണൂനെജ്ജീവിതഭ്രഷ്ടനാക്കു'വാനി ന്നയന്ത്ൂവന്. 

ആദ്ദുരാത്മാവിനുണ്ടെന്റ്െറ വധത്തിന്നീവിധം വ്രതം 17 

** കാല് തേച്ചു കഴുകി ല്പാ ഞാന് പാര്ത്ഥനെക്കൊന്നിടും വരെ. 
ആപ്പ്ാപിക്കുള്ളീ വ്രതം ഞാന് പാഴാക്കി മധുസൂദന! 18 

മെയ തേരില്നിന്നു വീഴിപ്പേന് മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല്, 
മന്നില് മററു നരന് പോരിലില്ലെന്നാത്തള്ളലേവനോ, 19 

ഇന്നാസ്സൂതാത്മജനുടെ ചോര ഭൂമി കുടിച്ചിടടം. 

* നീ ഭര്ത്തു ഹീനയായ കൃഷ്ണേ” യെന്നഃല്ല ചൊല്ലി സൂതജന്?20 
സ്വഗുണശ്രാഘിയാം കര്ഷ്ണ്ണന ധൃതരാഷട 2തത്തൊടും 

അതു ഭോഷകാക്കുമി ന്നെന്െറ മൂര്ച്ച കൂടീടടമമ്പുകഠം. 21. 
ചൊടിച്ചു പാമ്പൊത്തവകളവന്ചോര കുടിച്ചിടം 

കൈകൊണ്ടു ഞാന് വിട്ട വൈദൃൃതാഭനരോചരാജി കഠം 24 

ഗാണ്ഡി വമുക്തങ്ങളേകും കര്ണ്ണന്നു പരയാം ഗതി. 

കര്ണ്ണൂനി നനുഠംത്തപിച്ചീടം പാഞ്ചാലി യൊട ചൊന്നതില് 29 

സഭയില് പാണ്ഡവന്മാരെബ”ഭര്ത്സിച്ചാ ക്രൂരവാക്കിനെ, 
അവിടെപ്പതിരെള്ളായോരിന്നെള്ളായ് ത്തന്നെ വന്നിടും ൧ 
ദുഷ്ടന് മവെകര്മത്മ ൯ കര്ണ്ണന് സൂതപുത്രന് മരിക്കവേ. 
“ ഞാന് കാക്കുവേന് പാണ്ഡവരില്നി ' ന്നെന്നായ” 

[ചൊല്പിയില്ലയോ 45 

ധാര്ത്തരാഷ“ട്രരൊടാക്കര്ണ്ണ൯ സ്വഗുണശ്ശാഘചെയ്യവന്, 
അതു പാഴംക്കുമി ന്നെന്െറ മൂര്ച്ചകൂടിടമമ്പ കഠം. 4൫6 
“കൊല്ലുവേന് പാണ്ഡവന്മാമെയൊക്ക മക്കളൊടൊത്തെു ഞാന് 
എന്നു ചൊന്നാക്കര്ബ്ണുനെ ഞാന് കെല് വേന് ധാനുഷ് കര്മ കാ 
അവന്െറവീര്യം തുണകണ്ടുത്സാഹി ധ്ൃ തരാഷ്ട്രജന് [ണ് കവേ. 
നിത്യം ദുര്ബ്ബുദ്ധി ദുശ്ശീലനവമാനിച്ചു നമ്മളെ. കള 

ആ രാഃധയന് കര്ണ്ണനെ ഞാന് കൊല്ലുവേ൯ മധുസൂദന! 

കൃഷ്ണം കര്ണ്ണനെ ഞാന് ൭കാല്കെ മന്നോരും ധാര്ത്തരാഷ്ട്രരും 
പേടിച്ചു ചുററുമോടട്ടേ സിംഹഭീ തമൃഗപ്പടി. 
ഇന്നു ദുര്യോധനനൃപന് മാഴകട്ടേ തന്നെയോര്ത്തു താന് ട്രാ 

പുത്രമ'ത്രാനവിതം പോരില് ഞാന് കര്ണ്ണനെ വധിക്കവേ. 
ഇന്നു കര്ണ്ണനെ ഞാന് കൊന്നുകണ്ടമരഷ ! സയോധനന് 91 
അറിയട്ടേ കൃഷ്ണം പോരിലെന്നെ വില്ലാളിമുഖ്യനായ്. 

പുത്രള സ്യാധാത്ൃയരമരൊത്ത ധൃതരാഷ് ട്രനരേന്ദ്രനെ 32 

2 ജീവി തഭൂഷ്ടനാക്കുക വധിക്കുക. 2. ധാന൯ുഷ് കര്. വില്ലാളികയം. 



974 കര്ണ്ണുവധപര്വ്വം 

ഇന്നു രാജ്യത്തില് നി രാധ്രയനാക്കുന്നതുണ്ട ഞാ൯, 

കര്ണ്ണനെറയമ്പേററു മുറിഞ്ഞറ ഗാത്രങ്ങളിന്നുടന് ട്ട 

ക്രവ്യാദചക്രാംഗര്: തിന്നു വിഹരിക്കട്ടെ കേശവ! 

മധുസൂദന, ഞാന് പോരിലിന്നു രാധാസതന്നുടെ 34 

കര്ണ്ണന്റെ തല കണ്ടി പ്പേന് വില്ലന്മാര് കണ്ട നില്ലുവേ. 

ക്ഷുരതീക്ഷ്“ണവിപാഠങ്ങടംകൊണ്ടു ഞാന് മധുസൂദന! 36 

പോരിലാദുഷ്കര്ണ്ണന്െറ മെയ് നറുക്കുവനി നനുടന്൯. 

ഇന്നു വിഭട്ടാഴിയും വീരന് രാജാവാകും യുധിഷ്ഠിരന് 36 

ഏറെ നാളഠംക്കൊണ്ടെ മഹാകഷ്ടസന്താപമൊക്കയും. 

ഇന്നു കര്ണ്ണനെ ഞാന് കൃഷ്ണം കൊന്നു ബന്ധുസമന്വിതം 317 

നന്ദിപ്പിപ്പേന് ധര്മ്മജനാം യധിഷ്ടിരനരേന്ദ്രനെ. 

ഇന്നു പോരില് കൃഷ്ണം പാവപ്പെട്ട കരണ്ണാനുയാത്രരെ 98 

അഗ്നിസര്പ്പവീ്ഷക്രൂരശരം തുക വധിക്കുവ൯. 

കഴുല്ലിറകുമായ* പൊന്നു പൊതിഞ്ഞാ വിശിഖങ്ങളാല് 99 

ഗോവിന്ദ, മന്നരെക്കൊന്നിട്ടിന്നു മന്നില് നിരത്തുവന്. 

സരഭദ്രദ്വേഷികളടെയൊക്കയും മധുസൂദന! 40 

ഇന്നു മെയ്യും തലകളും കൂരമ്പയ്ത മഥിക്കുവന്. 

ഇന്നണ്ണന്നായ ധാര്ത്തരാഷ്ട്രരറേറാരീ ബ് ഭൂമി നല്കുവന് 41 

അല്ലെജംില് കൃഷ്ണം നി ചുററുമനര്ജ'ജുനധരിത്രിയില്2 

കൃഷ്ണം തീര്പ്പേന് കടപ്പഠേ വില്ലെടുത്തുള്ളവര്ക്കു ഞാന് 2 

ക്രോധത്തിന്നും ഗുരുക്കഠംക്കുമമ്പിന്നും ഗാണ്ഡി വത്തിനും. 

പതിമ്മുവാണ്ടുകൊണ്ട്േററ ദുഃഖം ഞാനിന്നു തിര്ക്കുവന് 43 

കൃഷ്ണം ശക്രന് ശംബരനെപ്പോലെ കൊന്നിട്ടു കരണ്ണനെ. 

രഥീന്ദ്രരാം സോമകന്മാരിന്നു കര്ണ്ണുവധത്തിനാല് 44 

കാര്ൃയമൊത്തെന്നോര്ത്തിടട്ടേ മിത്രകാരൃസമുദൃതര്. 

ശൈനേജന്നെത്ര സന്തോഷമറിയാവട്ലു മാധവ! 36 

കര്ണ്ണനെക്കൊന്നു ഞാനിന്നു ജയം കൈക്കൊണ്ടിടുമ്പൊഴേ, 

ഞാന് പോരില് കര്ണ്ണനെക്കൊല്ലം രഥി തല്പുത്രനേയുമേ 46 

പ്രീതി നല്കും ഭീമനുമാ യമര്ക്കും സാതൃകിക്കുമേ. 

പാര്ഷതന്നും ശി ഖണ്ഡിക്കും പാഞ്ചാലര്ക്കും മധൃദ്വഹ। 47 

തീര്ത്തുകൊഠംവേന് കടപ്പാടു കര്ണ്ണനെക്കൊന്നു സംഗമളേ. 

അമര്ഷി യാമര്ജ്ജൂുനനെയിന്നു കാണട്ടെയാഹവേ 48 

കുരുക്കു ളോടു പൊരുതിക്കര്ണ്ണനെകക്കൊന്നിടുന്നതായ; 

നിന് മുന്പാകെച്ചൊല്ൂവന് ഞാന് വിണ്ടുമാത്മ പ്രശം സരയ. 39 

1 ക്രവ്യാദചക്രാംഗം മാംസം തിന്നുന്ന ഒരു തരം പക്ഷി, 2 അനര്ജ്ജുന 
ധരിത്രി അര്ജ്ജുനനില്ലാത്ത ഭൂമി. 



സമുംലയുദ്ധം 

ധനുര്വ്വേദേ മത്സമന് 2.ന്നിലില്പാ, 
പരാക്രമത്താിങ്കലാരെന്നൊടൊപ്പം? 
ആരുണ്ടിപ്പോളെന്നൊടൊപ്പം ക്ഷമാവാന്? 

ക്രോധത്തിന്നെന് തുലൃനിന്നാരുമില്ധാ. 

വില്ലപാളിയാം ഞാന് സുരദൈത്യരേയും 
വന്നേറെറല്ലാബ”ഭൂതജാലങ്ങളേയും 

തന് കൈയുക്കാല് വെല്ലുപേനോര്ത്തുകൊള്ള.-- 
കെന് പാരുഷം മേലെയുള്ളോര്ക്കു മേലേ. 
ശരാര്ച്ഛിസ്റ്റാം ഗാണ്ഡീവംകൊണ്ട ഞാന്താന് 
ഹനിച്ചെങ്ങും കാരവബാല് ഹികാഘം 
ശുഷ'”കാരണ്യം വേനലില്ത്തീയു പോലെ 
കൂട്ടത്തോടേ ചുട്ടെരി പ്പേ൯ ബലത്താല്. 
കൈഗ്ക്കുണ്ടു കൂരമ്പകഠം ഞാണണച്ച 
വില്ലണ്ട ദിവ്യം വിരിയെബ്ബാണമോടും 
പാദങ്ങഠം മേ രഥകേതുക്കളൊത്തു - 
ണ്ടെന്തുല്യനെപ്പോരിലാരും ജയിക്കാ. 

സങ്ജന് പറഞ്ഞു 

എന്നേകവീ രന് ഹരി യോടുരച്ചി-- 
ട്ടടന് രിപുഘ നന് ക്ഷതജാരുണാക്ഷ൯ * 
ഭഓീമന്നു മോക്ഷത്തിനു പോരിലെത്തീ 
കര്ണ്ണൂന്െറ മെയ്യില്ത്തല കൊയ്യുവാനും. 

75. സങ്കുലയദ്ധം 

8175 

0 

51 

൭4 

33 

൭൭ 

രണ്ട പക്ഷത്തുമുള്ള പലരും തമ്മില് ദ്വന്പ്വയുദ്ധം നടക്കുന്നു. യൃമ്ധമദ്ധ്േ 
കര്ണ്ണപുത്രനായ സുഷേണന് വധിക്കപ്പെടുന്നു. ഉത്തമടജസ്സ്” കൃപ തേര് 

ഭഭതിരകദ്ദേയും പിന് പടയേയും നാമാവശേഷമാക്കുന്നു . 

ധ്ൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

അടുത്തേല്ലെപ്പാണ്ഡവസ്ര ഞ്ജയന്മാര് 

കടടത്താപത്തെന് ഭടന്മാര്ക്കു വാഖ്ക്റു 

ധനഞ്ജയന് പോരി നായ് ചെന്നെതിര്ക്കെ-- 

ക്കനത്ത പോരെത്ത തട്ടായിരുനആൂ? 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കൂററന് ധ്വജം പൂണ്ട സമൃദ്ധിയാണ്ടോ... 

ക്കൂട്ടര്ക്കു യുദ്ധത്തി ലടുത്ത സൈന്യം 
ഭേരീരവത്തോടുമിരമ്പിയാര്ത്തു 

വര്ഷക്കാലം മേഘജാലം കണക്കെ. 

& ക്ഷതജാല്ണാക്ഷന് ം ചോര പോലെ കണ്ണുകഠം ചുവന്നവന്. 



976 കര്ജ്ണുവധപര്വ്വം 

മഹാഗജക്കാര്നിര“യയ്രുവാരിമ 
വാദ്യങ്ങഠം നേമീരലഘോഷഃമൊത്തും 

സുവര്ണ്ണ ചിത്രായയധമി ന്ന്ലാര്ന്നും 

ശരാസ്ത്രനാരാചവരാസി പെയ്രും:, 3 

ഉരക്കോട ചോരപ്പുഴയങ്ങൊലിച്ചും 
വാഠം ചിന്നിയ്യം ക്ഷത്രിയജീ വനററം, 

വര്ഷത്തി ലല്പാത്തൊരനിഷ്യവര്ഷ-_ 
മുണ്ടായി ലോകര്ക്കൊരു നാശമായി. ക 

ഒററത്തേരോടേററനേകം രഥങ്ങ-- 
ളൊന്നിച്ചുകൂടിക്കൊല ചെയ്തിടുന്നു 
ഒററത്തേരക്കൊരു തേരാളിയേയും 

രഥാഗ്ര്യമൊന്നേറെ രഥീന്ദ്രരേയും. ൭ 

സുതാശ്വയൃയക്തം രഥമൊന്നൊരുത്തന് 
കേരാളിതാന് മുതൃവശം നയിച്ചു 
ഒ ററഗ്ഗജത്താലൊരുവന് പെരുത്തു 

രഥാശ്വജാലം യമതൂര്ക്കയച്ചു. € 

ഹയങ്ങളം സൂതനുമൊത്ത തേര്കഠം 
ഗജങ്ങഠം സാദി പ്പടയശ്വസംഘം 

കാലാഠംക്കൂട്ടം മററു ശത്രുക്കളേയും 
ശരാഘത്താല്ക്കാലനൂ൪ കേററി പാര്ത്ഥന്. ന് 

ശിഖണ്ഡിയും കൃപനും തമ്മീലേററു, 
ടുര്യോധനന്നേര്ക്കു ശൈനേയനേററു, 
ശ്രുതശ്രവസ്സറേററിതാ ദ്രരണി യോടും, 
യുധാമന്യൂ ചിത്ൂരസേനന്െറ നേര്ക്കും. ൫ 

തേരാളിയായീടിന കര്ണ്ടപുത്രന് 

സുഷേണനോടുത്തമാജസ്സ്മേററു 
ഗാന്ധാരനെസ്സറഹദേവന് വിശന്ന 

സിംഹം കാളക്കൂററനെപ്പോലെതിര്ത്തു. 9 

ശതാനീകന് നാകലിയെമയ്യമെതിര്ത്തു 
കര്ണ്ണാത്മജന് വൃൃഷസേനന്െറ നേരേ, 
ശൂരന് കര്ബണ്ണൂാത്മജനും ബാണവര്ഷം 
ചൊരിഞ്ഞി താ ദ്രാപദീനന്ദനങ്കല് . 10 

1 മഹാഗജക്കാര്നിരംംവലിയ ആനകളാകുന്ന കാര് മേഘക്കൂട്ടം 2 അ 
സ്ര്വാരി .ം അമ്പുകളാകുന്ന വെള്ളം. 8 വാദ്യങ്ങഠംനേമീതലഘോഷം വാദ 

ങ്ങളുടെയും രഥചക്രങ്ങളുടെയും ശബ്ദമാകുന്ന ഇടിമുഴക്കം. 4 സുവര്ണ്ണചീത്രാ 
യുധമാിന്നല് പൊന്നു കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പലതരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ തിള 

ശമൊകുന്ന മിന്നല്. 5 ശരഠസ്ര്രനാരാചവരാസി പെയ് തും പലതരം അമ്പു 

കളും ആയുധങ്ങളും വാളുകളും വര്ഷിച്ചും. 



ഭീമവിശോകസംവാദം 8177 

രഥര്ഷടന് കൃതവര്മ്മാവൊടേ ററു 
മാദ്രീപുത്രന് നകലന് ചിത്രയോധി 
പാഞ്ചാലന്മാര്ക്കധിപന് യാജ്ഞസേനി 
സേനാനിയാം കര്ണ്ണുനോടേറെറതിര്ത്തു . 11 

ദുശ്ശാസനന് ഭാരത, ഭാരതീയ 

സംശപ്ൃകപ്പടയും കൂട്ടമോടേ 
പോരില് ഭീമന് ശസ്സ്രവാ ന്മാരില് മുമ്പ- 

നൂക്കേറീടടം ഭീമനോടേറെറതിര്ത്തു. 12 

കൊ കര്ണ്ണാത്മ ജനെശ ”ശൂരനുത്ത. 

മാജസ്സ്ുക്കോ ടേററു കണ്ടിചു വിട്ടു 

അവന്നുള്ളാത്തല താഴത്തു വിഞൂയ 
മന്നും വാനും നിറയം ശബ ്ദമോടും. 13 

മന്നില് സുഷേണത്തല വീണതായി. 

ക്കണ്ടിട്ട കര്ണ്ണന് പരമാര്ത്തരൂപന് 
ചൊടിച്ചവന്നുള്ള ഹയങ്ങളേയും 

ധ്വജം തേരും ക്രൂരമന്പെയ്കറത്തു. 314 

കൂരമ്പാലും മിന്നിടും വാള കൊണ്ട-- 

മങ്ങുത്തമാജസ്സറഥ ഗാതമന്െറ 
ഹയങ്ങളെപ്പാര്ഷ്ണി *യേയും വധിച്ചു 
ശിഖണ്ഡിതന് തേര്ത്തടത്തില് കരേറീ. 106 

തേരറെറാരാക്കുപനെത്തേരിലാണ്ടോന് 
കണ്ടമ്പെയുാനോര്ത്തതില്പാ ശിഖണ്ഡി 
കൃപന്െറ തേര് ഗുരുപുത്രന് തടുത്തു 
ചേററില്പ്പെട്ടാക്കാളയെപ്പോലെ കേററി. 16 

പൊറന്ചകട്ടയിട്ടുള്ളൊരു വായയപൃത്രന് 

ഭീമന് കൂരമ്പെയ്ക്ു നിന് പത്രസൈന്യം 

ഏററം വീഴ'ത്തീ വേനല് മുത്തോരുകാലം 
നട്ടുച്ചദ്മുായ നില്ലുമര്ക്കന് കണക്കെ. 21 

76. ഭിമവിശോകസംവാദം 

രഥത്തില് എത്ര ആവനാഴികളം ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും 

ഇനി ബാക്കി യുണ്ടെന്നു ഭീമന് തേരാളിയായ വി ശോകനോടട ചേദദിക്കുന്നു. 

അതിനു മറുപടി പഠറയയന്നതോടുകൂടി അര്ജ്ജൂനന്െറ ഞാണൊലി അടുത്തു 
തന്നെ കേഠക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിശോകന് അറിയുന്നു . 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഇതീവിധം ബഹളപ്പോ൪ നടകക്ക- 
ത്തനിച്ചു ശത്രുക്കഠം വളഞ്ഞണ ഞ്ഞോന് 

& പപാര്യ്ണിം പിന്പട, 
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പെരും പോരില് സൂതനോടോതി ഭീമന്: 

““ചെന്നേറെടോ കരവസേനയിങ്കല്. 
അശ്വങ്ങളാലാശു നീ സൂത, കേറു 
കുരുക്കളെ ക്കാലനൂര്ക്കേററവന് ഞാന്, "" 
എന്നാബഭീമന് ചൊന്നൊരാസ്സൂതനപ്പോരം 
നിന്മക്കഠംക്കുള്ളാസ്റ്സൈനൃത്തി ലേക്കായ് 
ചെന്നേറിനാന് ത്വരയോടുഗ്രവേഗന്, 
ഭീമന് കൊല്വാനുന്നിനാന് നിന് ബലത്തെ; 

ഉടന് വേറിട്ടാനതേരശ്വമാഠരംക്കാര് 
കുരുക്കളായവനെച്ചുററുമേററു. 
ഭീമന്െറയുക്കേറുമാ വാഹനത്തെ -- 

ചുററും ബാണാഘങ്ങളാലാഹനിച്ചു 
പരം മഹാത്മാവു ശരങ്ങാം ചുററു-- 
മറുത്തു പൊന്പുംഖബാണങ്ങളാലേ. 

ആ സ്വര്ണ്ണപുംഖങ്ങഠം വൃകോദരന്്റെറ.. 
യമ്പാല് രണ്ടും മുന്നുമായററുവീണു 

പരം രാജന്, നരനാഗാശ്വമര്ത്ത്യര് 

ഭീ മന്െറയെയ ത്തേററ രണോങ്കണത്തില്, 

ആര്ക്കും നാദം ഘോരമാമ്മാറുയര്നആ 

വ്ഭാഹതാദ്രിദ്ധധനി പോലെ ഭൂപ! 
ഭീമന്െറയമ്പേററു പിളര്ന്നു കൊല്ല-- 
പ്പെടുന്നൊരാ മന്നവശ്രേഷ്ടരപ്പോഠം 
കുററും പോരില്ബ“ഭീ മനെല്ചെന്നു കേറീ 

വൃക്ഷത്തിങ്കല് പക്ഷിജാലം കണക്കെ. 
പരം സൈന്യം കേറിടുമ്പോതു ഭീമന് 
വേഗം പാരം കാട്ടിയനന്തവേഗന് 

കല്ലാന്തത്തില് ജീവജാലം മുടിക്കും 

ദണ്ഡേന്തിയോരന്തകനെന്ന പോലെ; 

ഉക്കേറി യോരവനുള്ളഗ്രവേഗം 

തടുക്കുവാന് നിന് ഭടരായതില്ലാ 
വായും തുറന്നന്തകാലേ പ്രജഘം 
മുടിപ്പോരന്തകവേഗം കണക്കെ. 

ഉടന് മഹാത്മാവടരില് ദഹിപ്പി-- 

ഖ്ലിടമ്പൊഴേ ഭാരത, ഭാരതാഘം 

ദിക്കെങ്ങുമേ പാഞ്ഞിതു ഭീധമനുന്നം3 

വന്കാററടിച്ചാടിന കാറുപോലെ. 

ന്റ ഒച്ച. 
1 വ(ജാഹതാദ്രിദ്ധധനി-വ।ജായയധത്താല് പ്രഹരിക്കപ്പെട്ട പര്വ്വൃതത്തി 

2 അന്തകാലേം പ്രളയകാലത്തു”. 3 ഭീമനന്നം ടം ഭീമനാല് 
ഓടിക്കുപ്പെട്ടം 
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പരം ധീമാന് സൂതനോടോതി ശക്ത-- 

നാബ ഭീമസേനന് വീണ്ടുമേ ഹര്ഷമോട്ടം. 30 

ഒറമന് പറഞ്ഞു 

ധരിക്ക സുത, സ്വപരന്മാര്കളായ 
രഥദ്ധവജാഘങ്ങഠം വരുന്നതെല്ലാം 
പൊരുമ്പോഴം ഞാനറിയില്ലൊന്നു, മെന്നാ-- 

ലമ്പെയ്ക മൂടൊല്ലിതിലെന്െറ സൈന്യം. 11 

വിശോക, ശത്രുക്കളെയിങ്ങ നോക്കി 

രഥദ്ധവജഘങ്ങളുടപ്പനേററം; 
രാജാ !വാര്ത്തന്, വന്നതില്പാ കിരീടി, 
ദുഃഖം ഉപരുത്തിങ്ങെനിക്കുണ്ട സുത! 18 

ഇതേ ദുഃഖം സാരഥേ, ധര്മ്മരാജ. 

നെന്നേ വിട്ടും ശത്രുമദ്ധ്യേ ഗമിച്ചു. 
ജീവിപ്പതോ ഇപ്പയോ രൂപമില്പ, 

ബീഭത്സുവേയും തിരിവീലിങ്ങ ദുഃഖം, 138 

ആ ഞാനുദഗ്രാരിബല്ത്തെയി പ്പം 
മുടി ക്കുവേനുഠംത്തെളി വേതുമെന്യയേ 
ഈക്കൂട്ടത്തെപ്പോരി ലിമ്മട്ടൊടുക്കി 
നിന്നോടൊപ്പം പ്രീതനായീടുവന് ഞാന്. 14 

ബാണ്ണം ചേരും തൂണി3കളൊക്കെ നോക്കീ-- 
ട്ടെന് തേമിലമ്പെത്രകണ്ടുണ്ട ശിഷ്ടം? 

ദതതു ജാതിയവയി ഞങെങത്രയണ്ടെ-- 
ന്നറിഞ്ഞു നീ വെളിവായ ചൊൽക സൂത! 19 

വിശോകന് പറഞ്ഞു 

ഹേ വീര, നില്ലര്വൃതിനായിരം ശരം 
ക്ഷുരര്ങ്ങളുണ്ടയുതം ഭല്പഃവും താന് 

നാരാച$*മീരായിരമുണ്ട വീര! 
മൂവായിരംതാ൯ പ്രദര?ങ്ങഠം പാര്ത്ഥ! 16 

ഉണ്ടായുധം ശിഷ്യാമായാറു ക0ള- 

വണ്ടിക്കൊതുങ്ങാത്തതു പണ്ഡുപുത്ര! 
ഇതങ്ങറി ഞ്ഞെയ്യുക സംഖ്യമുണ്ടു 

ഭവാന്െറ കൈയുക്കിനു ചേരുമിഗ്ഗദ 47 
വാഠം കത്തി വേല് തോമര$ര്മൊക്കയുണ്ട 

ശ്ര്രക്ഷയം പാര്ത്തു ഭയപ്പെടേണ്ട. 

31 രാജാവു” _.ധര്മ്മപുത്രന്. 2 ഉദഗ്രാരിബലം -. കര്രൂരമായശത്രുസൈന്യ 

3 തൂണി ടം ആവനാഴി. 4 ക്ഷുരം--കത്തിയമ്പു്. 5 ഭല്ലം--മഴ൨മ്പു". 6ന 

രാചം ംം കൂരമ്പു. 7 പ്രദരം -- പിളര്പ്പനമ്പു്. 8 തോമുരംചാട്ടകന്തം 
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ഭീമന് പറഞ്ഞു 

നീ സുത, കണ്ടീടുക ഭീ മനൂക്കില് 
മന്നോര്കളെക്കൊയ്തുവിടും പ്രകാരം 18 

അമ്പാല് മൂടും പോര്ക്കളം ഘോരരൂപം 
നഷ്ടാദിത്യം! മുതൃലോകം കണക്കെ. 
ഇപ്പോഠം മന്നോര്ക്കറിയാമിതെന്നാല് 
കുമാരന്മാർ വരെയയള്ളോര്ക്കു സൂത! 19 

നിമഗ്നനായ് പടയില് ഭീമനെന്നോ 
താനേ വെ കൌരവന്മാരെയെന്നോ. 
കുരുക്കന്മാരൊക്ക വന്നേററിടട്ടെ-- 
യാബാലലോകര് വാഴത്തട്ടെയെന്നെ 20 

ഒട്ടുക്ക ഞാനവരെക്കൊല്വനൊററ.- 
യ്ക്കരാക്കൂട്ടര് ഭീമാദ്ടനമാര്ന്നിടട്ടേ. 
ആശാസി പ്പോര് മുഖ്ൃകര്മ്മത്തെ വാനോ... 

രെനിക്കിപ്പോഴംസ്സിദ്ധമാക്കിത്തരട്ടേ 21 

ഇങ്ങര്ജ"ജൂനന് ശത്രുജി ത്തെത്തിടട്ടേ 

യജ്ഞാഹൂതന്* ദേവരാജന് കണക്കെ. 
നോക്കൂ ചിന്നും ഭാരതസേനയേ നീ... 

യെന്താണിമ്മട്ടോടവാനീ നരേന്ദ്രര്? കള് 

ധീമാന് നരമശ്രേഷ്യനാസ്സ്റവൃയസാചി-- 
യമ്പെയ്യിട്ടീപ്പട മൂടുന്നു നൂനം. 
നോക്കൂ ധ്വജം പായയവതും വിശോക! 
ഗജം ഹയം പത്തിയും പോര്ക്കളത്തില് ൭38 

വേലമ്പു മേററിട്ട തകര്ന്ന തേര്കഴം 
തേരാളിമാരൊത്തിഹ കാണ്ക സൂത! 
കൂടി ൭൬ വീണ്ടുമേററം ഹനിക്കു-- 

പ്പെട്ടീടുമീ ക്കരവസൈനൃയമി പ്പോഠം; 24 

പൊന്പീലി വെല്ലങ്ങനെ വജൂവേഗ.. 
മൊത്തര്ജജുനന് വിട്ട ശരങ്ങളാലേ, 
മണ്ടുന്ന തേരാനഹയങ്ങാം പത്തി-- 

സംഘത്തെ മദിച്ചുമുഴന്നുകൊണ്ടേ. 2 

കുരുക്കളൊട്ടുക്കിത പാഞ്ഞിടന്നൂ 

ദാവാഗ്നിഭീതങ്ങഠം? ഗജങ്ങടഠം പോലെ. 

ഹാഹാകാരംചെയ്ത്ു യുദ്ധേ വിശോക! 

ഗജങ്ങളാര്ക്കുന്നു ഉഹാരവങ്ങഠം. 26 

31 നഷ്ടാദിത്ൃയം -- സുര്യനില്പാത്തതു”. 2 യജ്ഞാഹൂതന്. യാഗന്തീല് 

ക്ഷണിക്കുപ്പെട്ടവന് . 9 ദാവാഗ്നിഭീതങ്ങം. കാട്ടുതീയെ പേടിച്ചവ. 

ട്ട് 
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വിീശോകന് പറഞ്ഞു 

കേഴംപ്പീ ലെന്നോ ഫല്ഗുനന് ക്രുദ്ധനായി -- 
ടടലച്ചീടം ഗാണ്ഡിവത്തിന്റെറ ഘോഷം? 
ഇതെന്തുവാന് നിന്െറ കര്ണ്ണങ്ങഠം തീരെ. 
പ്പെൊട്ടിപ്പോയീലല്ലി ഹേ ഭീമസേന! 277 
നിന് കാമമെല്പാം സിദ്ധമായ പാണ്ഡുപുത്ര! 
കപിദ്ധ്വജം കാണ്മിതാ ഹസ്തമിസൈനോേ 
നീ ലാഭ്രത്തില് ചിന്നിടുടം മിന്നല് പോലെ 

നോക്കൂ പിടയ്ക്കുന്നു വില്പിന്െറ ഞാണും. ൧8 

എല്ലാടവും കാണ്ടതുണ്ടീക്കപിന്ദ്ര൯ന് 
ധനഞ്ജയന്തന്െറ കൊടിത്തലയഷ്ക്കുല് 
ശത്രുക്കഠംക്കീപ്പടയില് പേടി കൂട്ടും-- 

പടിക്കിതോ കണ്ട പേടിച്ച ഞാനും. 9 

വിളങ്ങിടുന്നുണ്ടു വിചിത്രമായ 

ധനഞ്ചയന്നുള്ള കിരീടമേററം. 

കിരീടമദ്ധത്തില് വിളങ്ങിടന്നൂ 

ദിവാകരശ്രീമണിദിവ്യരത്നം. 30 
പാര്ശ്വത്തിങ്കല്ക്കാണ് കിതാ ഘോഷമേറും 
ശുഭ്രാഭ്രശ്രീ! ദേവദത്താഖൃശംഖം. 
അഭാീശുമകൈക്കൊണ്ടരി സേനയിങ്കല്-- 
ക്കടന്നു കേറുന്ന ജനാദനന്െറ 31 

സൂര്യാഭമാം വജ്ൂനാഭം ക്ഷൃരാന്തം* 
പാര്ശ്ധേ നില്പൂ കാണ്ക മുരാന്തകന്െറ. 
പ്ചക്രം യശോവര്ദ്ധനം കേശവന്റെ 

യദുക്കളര്ച്ചിപ്പതു കാണ്ക വീര! 32 
ഗജങ്ങടേ നല് സരളദ്രുമാഭ_ 
കരങ്ങള്മ്വേററിത വീണിടന്നൂ 
പാര്ത്ഥക്ഷുരംകൊണ്ടിത സാദി മാരൊ-- 
ത്തവററയും വജൂഭിന്നാദ്രി മട്ടില്. 33 

അമ്മട്ട കൃഷ്ണന്നുടെ പാഞ്ചജന്യം 
മഹരരഹമിങ്ങുണ്ടിത ഹംസവര്ണ്ണം 
കരന്തേയ, കാണ് കരസ്മുഭമങ്ങു മാറില് 

ജവലിപ്പതായുണ്ടിത വൈജയന്തി. 34 
വരുന്നു നൂനം രഥി മാലി പാര്ത്ഥ-- 

നോടിച്ചുകൊണ്ടീയരി സൈന്യമെപ്പാം 

ൂ ശുട്രാഭ്ര ശീ -- വെടുത്ത ദമഘംപോലെ ശേഭഭി ന്ന. 2 അഭീശുംംകടി 

ഞ്ഞാണ്. 3 വ്രജനാഭം ശ്രീകൃഷ്ണനെറ ചക്രം. 4 ക്ഷദുരാന്തം ടട ക്ഷരക്കത്തി 

പോഘ മുൂര്ച്ചയയള്ളത്ു്. 5 സരളദ്രുരഠഭകരങ്ങഠംം-ചരളമരം പോലുള്ള 

തുമ്പ ക്കൈകരം. 
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വെണ്കാര് നിറംകൊണ്ട മഹാര്ഹമുത്ഖ്യ- 
ഹയങ്ങളോടൊത്ത രഥി പ്രവീരന്. 35 
തേരാനയാളശ്വഗണങ്ങളമ്പു 
കൊൌണ്ടേററു വിഴന്നതു കണ്ടുകൊഴഠംക 

ഇന്ദ്രോപമന് നിന്നുടെ തമ്പിയാലേ 

സുപര്ണ്ണവാതാല്! വിപി നങ്ങഠം പോലെ. ൫36 

നാനൂറു തേര് കൊന്നതു കാണ്ക വാജി -- 
സുതാഡ്മ്യനായിപ്പടയില് കിരീടി 
അമ്പേയ്തെഴന്നൂറു ഗജേന്ദ്രരേയുയം 
പദാതി സാദിപ്പടയും പരപ്പില്. ൫7 

ഇവന് വരുനനൂ ബലി നിന്നടുത്തു 
ചിത്രഗ്രഹാഭന് കുരുഘാതി3യര്ജ്ജുൂനന് 
നീ സിദ്ധകാമന്3പരരൊക്ക നഷ്ടരാ-- 

യായുസ്സമൂക്കും തവ വായഴ്ക്കുമേ ചിരം. 38 

കറമന് പാഞ്ഞു 

ഗ്രാമം പതിന്നാലു നിനക്കു നല്കുവേന് 

സൂത, പ്രിയം ചൊന്നതിനാല് തെളിഞ്ഞു ഞാന് 

ദാസീശതം വിംശതി തേരുമര്ജ'ജുനന് 
വരുന്നതായ”ച്ചൊലൂുകയാല് വിശോക! 39 

77. സാബലേയാപയാനം 

ഭീമഠര്ജ്ജുനന്മാരുമായുണ്ടായ യുദ്ധത്തില് കാരവന്മാര്ക്കു നേരിട്ട ഭയങ്കര 

മായ നാശം. ഭീമസേനനുമായി ഏററമുട്ടിയ ശകുനി തോററു പിന്മാറുന്നു. 

ദുര്യോധനാദികഠം കര്ണ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പോര്ക്കളത്തില് തേരൊലിയ്യം കേട്ടുടന് സിംഹനാദവും 

അര്ജ"ജൂനന് കൃഷ്ണനോടോതീ: “ “വിടു വേഗം ഹയങ്ങളെ.'” 1 
അര്ജജുനഖച്ചാല് കേട്ട കൃഷ്ണനര്ജ്ജുനനതന്നൊടോതിനാന്: 
* “ഇതാ വേഗംചെന്നണവേന് ഭീമ൯നില്ലന്നദിക്കില് ഞാന്. ' ' 

പൊന്കോല്പണിഞ്ഞുള്ളളൊരു മഞ ജൂശംഖു-- 
വര്ണ്ണാശ്വ“മോടിച്ചവനെത്തിടുമ്പോഠം 
ജംഭക്ഷയത്തിന്നു൦ ചൊടിച്ചു വജു-- 
മേന്തീട്ടടുക്കുന്ന സുരേന്ദ്രമടില്, 3 

3 സുപര്ണ്ണവാതാല്-ഗരുഡന്െറ ചിറകടി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കാററിനാല് 

2 കരുഘാതി ട കാരവന്മാരെ കെടജളൂന്നവന്. 3 സിദ്ധകാമന് .ംം. ആഗ്രഹം സാ 
ധിച്ചവന്. 4 പരര്ഛശത്രുക്കഠം. 5 മഞ്ജുശം ഖുവര്ണ്ണാശ്വം -- മനോഹരമായ 

ശംഖിന്െറ നിവമുള്ള കുതിര. 6 ജംഭക്ഷയത്തിനു് ജം ഭാസുരനെ കൊലല്ല 
ന്നതീനു്, 
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തേരാനയശ്വങ്ങം പദാതിമാരും 
ബാണാവലീനേമിഖുരസ്വനത്താല് 
പാര്ത്തട്ടു ദിക്കൊത്തു മുഴക്കി രോഷാല് 

നസി ംഹരെത്തീ വിജയന്െറനേരേ. ക 
അവര്ക്കുമപ്പഠര്ത്ഥനുമപ്പൊളണ്ടായ് 
ദേഹാസുപാപക്ഷയകാരി യുദ്ധം 

ത്രൈലോക്ൃയമൂലം ജയി വീരനയ 
ഗോവിന്ദനാദ്ദൈത്യരെൌൊടന്നെ പോലെ. ി 

ക്ഷുരാരദ്ധചന്ദ്രോല്ക്കടഭല്പമെയ്ക്കു 

പെരുത്തുപേര്തന് തല കൈകഠം കൊയ്”തു 

ഛത്രങ്ങഠം വെഞ്ചാമരകേതു വാജി 
രഥങ്ങടം കാലായംപ്പടയാനയേയും. 6 

വാരൂപമായ” വീണിതവററ മന്നില്. 

ക്കാറേററെറാടിത്ഞള്ള മരങ്ങഠം പോലേ, 

പൊന്കോപ്പണിഞ്ഞുള്ള മഹാഗജങ്ങഠം 
കമ്പിച്ച യോധദ്ധ്വജകേതുവോടും. 7 
പൊന്നി൯കടക്കട്ടെഴുമന്പ കേറി-- 
ശ്ലോഭിച്ചു കുത്തും ഗിരികഠക്കു തുല്യം 
മഹേന്ദ്രവഷ്രോഗ്രശരങ്ങഠം കൊണ്ടു 
തേരാനയശ്വങ്ങഠം പിളര്ന്നു പാര്ത്ഥന്. ൫ 

കേറീ ദൂതം കര്ണ്ണവധത്തിനായി 
വലനെറ നാശത്തിന്നു ശക്രതട്ടില്. 

പിന്നെയാപ്പുരുഷവ്യാ।ഘന് നിന് സൈന്യത്തിലരിന്ദമന് 
സാഗരത്തിങ്കല് മകരം പോലെ കേറീ മഹാഭജന്, 9 
തേര്കാലാളൊത്ത നി൯ കൂട്ടരവനെക്കണ്ട മന്നവ! 

ഗജാശ്വസാദ യൃക്തന്മാര് പാഞ്ഞേറഠറൂ പാണ്ഡുപുത്രനില്. 10 
പാര്ത്ഥന്െറനേര്ക്കെത്തുമവര്ക്കുള്ളഠരാവം കഠോരമായ 
ക്ഷോഭം പൂണ്ട കടല്ലുള്ള ജലഘോഷം കണക്കിനെ. 11 

പുരുഷഖ്യാ।ഘനവനെ വ്യാ।ഘംപോലാ മഹാരഥര് 

പരം പ്രാണഭയം വിട്ടും പഠഞ്ഞടുത്തേററി താഹവേ. 12 

ശരവര്ഷം രതൂകിയവര പാഞ്ഞടുക്കുന്ന നേരമേ 
വന് കാററു കാറിനെപ്പോലെ സൈന്യം ഭഞ്ജില്ലിതര്ജ്ജുനന്. 
ശരവര്ഷം കൊണ്ടു കൂട്ടെ റത്താ പ്രഹാരി കഠം പാര്ത്ഥനെ 

വില്ലാളി വീരരെതരിട്ടെയ തൂ തീക്ഷ൦ണശരങ്ങളെ. 14 
തേരാനയശ്വസാഹസ്രമുടനേതന്നെയര്ജജൂന൯ 

വിശ ഖങ്ങളയച്ചിട്ട കാലനൂര്.ക്കു കയററ നാന്. 34 
പോരില് പാര്ത്ഥം൯റ വില് തൂകുമമ്പേററററീടടമായവര് 

മഹാരഥര് ഭ റപ്പുറടില്ത്തറന് ലയിച്ചിതതാതിടം. 16 
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അതില്ക്കിണഞ്ഞേററിടടന്ന നാ൯റു രഥിവീരരെ 

കൂരമ്പെയ്യര്ജാജൂനനുടന് കാലനൂര്ക്കു കയററി നാന്. നു 

പോരില് നാനാമട്ട കൂരമ്പെയ്ക്ക കൊല്ലപ്പെടുന്നവര് 

ധനഞ്ജയനെ വിട്ടേച്ചു പാഞ്ഞുപോയ” പത്തു ദിക്കിലും. 18 

പടത്തലജ്ക്കുല് പാഞ്ഞീടുമവര്ക്കുള്ളൊച്ചയുപ്പമായ് 

മലയി ല്ത്തച്ചുടഞ്ഞാഴിജലാഘദ്ധ്വനി പോലവേ. 19 

പാരം പേടിച്ചൊരാസ്റസറൈന്യമമ്പെയ്യോടിച്ചു ഫല്ഗുനന് 

പാര്ത്ഥന് കര്ണ്ണന്െറ സൈനൃത്തി ന്നേര്ക്കു ചെന്നിതു 

പരാഭി മുഖനായ' ചെല്ലുമവന്െറ രവമുച്ചമായ [മാരിഷ। 

പന്നഗാര്ത്ഥം! പണ്ട പറന്നാക്ഖഗേന്ദ്രാരവോപമം. 21. 

ആശ്ശൂബ്ദം കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട ഭീമസേനന് ഹൊബലന് 

ഏററവും പ്രീ തനായ. ത്തീര്ആ പാര്ത്ഥദര്ശനലാലസന്. 22 

പാര്ത്ഥന് വരുന്നതായ*ക്കേട്ട ഭീമസേനന് പ്രതാപവാൻ 

പ്രാണന് കളഞ്ഞും നൃപതേ, മദിച്ചു നിന്െറ സേനയെ. 2൫ 

വായയവീര്യനവന് വേഗത്തിങ്കലും വായുസന്നി ഭന് 

വായ്യമട്ടില് ചുററി ഭീമന് വായയപുത്രന് പ്രതാപവാന്. കുര് 

അവന് നൃപ, മശക്കീടും നിന്റെ സൈന്യം ധരാപതേ! 

തിരിഞ്ഞു ഭൂപ, കടലില് പൊളിഞ്ഞാക്കപ്പല് പോലവേ. 25 

ആസ്സറേനയെബ”ഭീ മസേനന് കൈവേഗം കാട്ടിടന്നവന് 

കൂരമ്പെയ്ക മുറിലിട്ടു കാലന്തക്കു കയററുവോന്. 26 

അവിടെക്കണ്ട ഭീമന്െറയമാനുഷപരഠാക്രമം 

പ്രളയത്തില്ക്കാലനുടെ മട്ട കണ്ടുഴറീ ഭടര്. 27 

ഭീമന് ഭീമബലന്മാരെയദടിക്കുന്നതു ഭാരത! 

കണ്ടു ദുര്യോധനന്റപന് കല്പില്ലാനടപ്പാഴിങ്ങനേ. 28 

ഭടരോടം മഹേഷ്വാസര് യോധരെല്ലാവരോടുമേ 

ഭരതര്ഷഭ, കല്ലില്ലു “ 'കൊല്വിന് ഭീമനെ '' യെന്നുതാന്. 29 

* * അവനെക്കൊലുകില്ത്തീ ര്ന്ന പാണ്ഡുസൈന്യമശേഷവും. ് 

നിന് പുത്രന് ചൊന്നൊരീയാജ്ഞ കൈക്കൊണ്ടുടനെ മന്നവർ 

ശരവര്ഷം കൊണ്ടു ചുററും മൂടിനാര് ഭീമസേനനെ. 

പെരുത്താനകളം ഭൂപ, ജയ കാംക്ഷികഠം മര്ത്ത്യരും 31 

രഥാശ്വങ്ങളമുര്വ്വീശ, വളഞ്ഞു ഭീമസേനനെ. 

അശ'ശൂരനാശ'”ശൂരര്ച്ചററം ചുഴന്നവനിളാപതേ! ൫82 

ശോഭിച്ചു ഭരതമ്രേഷ്യന് താരാവ്വ തശശിപ്പടി. 

ച]ുററമേ പരിവേഷം പുണ്ടിന്ദ്ു ശോഭിച്ചിടംപടി 833 

അവന് ശോഭിച്ചു യുദ്ധത്തി ല്ക്കാണേണ്ടോരു നരോത്തമന്. 

പരം വിജയനെപ്പോലെ ഭേദമെന്ന്യേ നരേശ്വര! 84, 

1 പന്നഗാര്ത്ഥം -- പാമ്പുകയംക്കു വേണ്ടി. 2 ഖഗേന്ദ്രാരവം ഛഗരുഡന്െറ 

ശ്രബ്ബം. 
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മന്നോരെല്പാമായവനില് വര്ഷി ലൂ ശരവൃഷ്ടികഠം, 
ക്രോധരക്താക്ഷരായ' ക്രൂരര് ഭീമനെക്കൊലചെയ്യുവാന്. 95 

മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരം വിട്ടിട്ടം വന് പട പിളരന്നുടന് 
വെള്ളത്തില് വല പൊട്ടിച്ച മീന്മട്ടില് പോന്നു മാരുതി. 66 

പിന്തിരിക്കാത്താനകളെക്കൊന്നുടന് പതിനായിരം 
രണ്ടു ലക്ഷത്തിരുനൂറു മര്ത്ത്യരെത്തത്ര ഭാരത! ൫? 

അയ്യായിരം വാജികളെ ൯റ തേരുകളേയുമേ 

കൊന്നുവിട്ടാബഭ"മസേനന് ചോരപ്പൂുഴയൊഴുക്കിനാന്_. 88 

ചോരനീരായ് തേര്ച്ചുഴിയായ് ഗജഗ്രാഹം കലര്ന്നതായ” 
ആഠംമീ നശ്വം മുതലയായ മുടിച്ചണ്ടി പടര്ന്നതായ് ൫9 

മുറിഞ്ഞ കൈപ്പാമ്പുള്ളോന്നായ പല രത്നമൊലിപ്പതായ് 

ഉരരുഗ്രാഹം പൂണ്ടു മജ്ജല്ലേറായിത്തല പാറയായ 0 

വില്ലമ്പം പ്രവമായ” ഘോരം ഗദാപരിഘ നാഗമായ* 

ഹം സച്ചുത്രദ്ധജം ചിന്നി യുൃഷ്ണീഷനുരയാര്ന്നതായ” 41 

ഹാരപ്പെഠയ”ത്താരുള്ളതായിദ്ധൂളിത്തിരയടിപ്പതായ് 
പോരിലാര്യര് കടപ്പോന്നായ” ഭീരുദുസ്തരമായഹോ! 42 

യോധ്ഗ്രാഹത്തൊടും പോരില് കാലനൂര്ക്കൊഴുകുന്നതായ” 

ക്ഷണത്തില് പുരുഷവ്യാ।ഘന് പെരും പുഴയൊഴുക്കിനാന്, * 43 

അകൃതാത്മാക്കഠം കേറാത്തോരുഗ്രവൈതരണിപ്പടി 

ഘോരദുസ്പരമായേററം ഭിരുഭീഷണമായഹോ! 44 

ഏതേതിടം പാണ്ഡുപുത്രന് കേറിയോ രഥസത്തമന് 
അതാതിടം വിഴ൦ത്തി യോധന്മാരെ നൂറായിരം ശരി. 43 

അടരില്ബ്്ഭീ മനിമ്മട്ട ചെയ്കോരാത്തൊഴില് കണ്ടുടന് 
ദുര്യോധനന് ശകനിയോടോതിനാനവനീപതേ! 3.6 

* * അമ്മാമാ, വെല്ക യുദ്ധത്തിലുക്കേറും ഭീമസേനനെ 
അവളജനക്കൊല് ചില് വെനെന്നാമുക്കുള്ളീപ്പാണ്ഡവപ്പട. ”' 4.7 

ഉടന് പോന്നു മഹാരാജ, സാബലേയന് പ്രമാപവാ൯ 
ട്രാതാക്കന്മാര് ചുഴന്നേഥരു ശക്തന് വന്പിച്ച പോരിനായ. 48 

ഭീമവിക്രമനാം.. മനോളടതിര്ത്തവനാഹവേ 
തടുത്താനവനേ വീരനാഴിയെക്കര പോലവേ. 49 

കൂരമ്പെയ്കതു തടഞ്ഞോരു ഭീമനങ്ോട്ടെതിരത്തുതേ 
ഇടംമുലയ്ക്കിടയിലായവനെസ്സാരബലന് നൃപ! ൭0 

പെന്കടക്കെടട്ടഴും തീക്ഷ് ണനാരാചങ്ങളെയെയ്കുതേ. 
വന്പുള്ള ഭീരനുടയ ചട്ട ൭൫ പാട്ടിപ്പവററകടം ടട! 

ന മ ദ്ദരാമുതല് 43 വരെയയള്ള അഞ്ചുശ്ലോകങ്ങളിലായി പ്രയോഗിച്ചിരി 
ക്ഷന്ന രൂപകാലങ്കാരം ശ്രദ്ധിക്കുക. 
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മയില്കങ്കല്ലിറകെഴുന്നവ മജജിച്ചു മന്നവ! 
ഏററമെയ'ത്തേറെറാരാബഭീ മനു പൊന്നണിഞ്ഞുള്ളൊരമ്പുടന് 

ഈക്കി ലെയ് തൂ ശകുനിതന് നേരേ നോക്കീട്ടു ഭാരത ! 
ആഗ്ഘോരബാണമെത്തു സ്പോഠം സബലന് ശത്രുതാപനന് 93 

ഏഴായ് നറുക്കീ നൃപതേ, കൈത്തഴക്കമെഴും ബലി. 

അതു താഴത്തു വീണപ്പോഠം ഭീമന് ക്രൃഭ്ധന് ധരാപതേ! ൭4 

ഹ സിച്ചറുത്തു ഭപ്പത്താല് സാബലന്തറെറ വില്പിനെ. 
മുറിഞ്ഞോരാ വില് വെടിഞ്ഞു സാബലേയന് പ്രതാപവാൻ 

ക്കില് വേറേ വില്ലെടുത്തു ഭല്പവും പതി നാറുടന്. 

മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ള ഭല്പങ്ങഠം കൊണ്ടവന്നുടെ മന്നവ! 96 

സൂതന്െറമേലെയ്കു രണ്ട ഭീമനെപ്പ | ന്നെയേഴുമേ. 
ഒന്നെയ്തു കൊടി കണ്ടിച്ചൂ. രണ്ടെയ്ക്ക കുടയും നൃപ! 67 

നാലെണ്ണം നാലു കുതിരമേലുമെയഷ്ണിതു സാബലന്. 

ഉടന് ചൊടിച്ചു രാജാവേ, ഭീമസേനന് പ്രതാപവാൻ 58 
പോരില് പൊന്തങ്ളള്ള നല്ലോരുരുക്കാം വേലു ചാട്ടിനാന്. 

ഭീമന് ചാട്ടിയുലഞ്ഞെത്തും നാഗജിഹ്വോഗ്രമാമതോ 9 

മഹാത്മാവാം സാബലര്റ തേര്ത്തട്ടില് ചെന്നു വീണ്ടതേ. 
ഉടനേ പൊന്നണിഞ്ഞുള്ള വേലെടുത്തിട്ട സാബലന് 60 
ക്രുദ്ധരൂപന് ഭീമനുടെ നേര്ക്കു ചാട്ടീ ധരാപതേ! 
അതു വന്പന് പാണ്ഡമവന്െറയിടം കൈയയ പിളര്ന്നുടന് 61 

നിലത്തു വീണു വാനികല്നിന്നു മിന്നല് കണക്കിനെ. 
ചുററുമേ ധാര്ത്തരാഷ്ട്രന്മാരപ്പൊഴാരത്തിതു മന്നവ! 64 
ഉഠക്കുള്ളോര്തന് സിംഹനാദം പൊറുത്തില്പതു മാരുതി, 

വേറേ വില്ലു കലച്ചിട്ട വെമ്പലോടും മഹാബലന് 63 

മുഹൂര്ത്തംകൊണ്ട രാജേന്ദ്ര, കൂരമ്പെയ്മങ്ങ മൂടിനാന്. 
ആത്മത്യാഗം ചെയ്ത ശക്തന് പോരില് സരബലസേനയെ 63 
കൊന്നവന്തന് നാലു വാജികളെസ്സ്ുതനെയും നൃപ! 

കൊടി കണ്ടിച്ചു ഭല്പത്താല് ത്വരയോടും പരാക്രമി 65 

അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേര്വിട്ടു വെമ്പലോടും നരോത്തമന് 
ക്രോധരക്താക്ഷ*നായ ചീററിനിനൂ വില്ലും വലില്പവന് 66 
ചുററുമേ പല ബാണങ്ങ്ളെയ'” രൂ ഭീമനെ മന്നവ! 
ഈക്കിലൊക്കത്തടുത്തിട്ടു, ഭീമസേനന് പ്രതാപവാന് രി 

ചൊടിച്ചു വില്പറത്തിട്ടാനെയ്കാന് കൂരമ്പുമേററവും. 
ബലവാനാം ശത്രുഃവററമമെയ്യോരാശുതുകര്ശനന്൯ന് 68 
നിലത്തല്പപ്രാണനായി വീണുപോയീ നരാധിപ! 
വിഹ്വലപ്പെട്ടായവനെക്കണ്ടു നിന്നുണ്ണി മന്നവ! 69 
യോ പ 

ൽ ക്രോധരക്താക്ഷന്.. കോപം കൊണ്ടു കണ്ണൂ ചുവന്നവ൯. 
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തേരേററി മാററിനാന് പോരിലാബ'ഭീമന് കണ്ടുനില്ലവേ. 
നരവ്യാ।ഘന്തേരി ല്നില്ലെദ്ധാര്ത്തരാഷ€*ട്രര്തിരിഞ്ഞഹോ! 
ഭീമസേനഭയാല് പത്തു ദിക്കും പാഞ്ഞോടിനാരുടന്. 
ധന്വി ഭീമന് ശകുനിയേ വെന്നുവിട്ടതില് മന്നവ! 71 
പെരുത്തു ഭയമുഠംക്കൊണ്ടു നിന്െറ പുത്രന് സുയോധനന് 
അമ്മാമനെപ്പാര്ത്തു പായ്യമശ്വത്താല് പി൯ന്വലിച്ചുതേ. 72 
രാജാവു പിന്തിരി ഞ്ഞെന്നു കണ്ടു സൈന്യങ്ങഠം ഭാരത! 
ചുററുമേ ദ്വൈരഥം വിട്ട പാഞ്ഞൊഴിഞ്ഞിതു മുററുമേ. 73 
പിന്തി രിഞ്ഞാദ്ധാര്ത്തരാഷടരൊക്കുപ്പാഞ്ഞതു കണ്ടുടന് 
ഈക്കിരല് പാഞ്ഞെത്തി നാന് ഭീമന് കൂരമ്പേറെച്ചൊരിഞ്ഞവന്. 
ഭീമന് കൊല്ലുന്നൊരാദ്ധാര്ത്തരാഷടട്രന്മാര് പിന്തിരിത്ഞുടന് 
കര്ണ്ണാന്തികം പുക്കു പോരില് ചുററുമേ നിന്നു മന്നവ! 76 
അവര്ക്കവന് മഹാവീ ര്യന് ദ്വീപായ ത്തിീര്നൂ മഹാബലന്; 
കാലപ്പിഴയി നാല്ക്കുപ്പല് പൊളിഞ്ഞുള്ളോരു നാവികര്, 76 
ദവീപെത്തിപ്പുരുഷവ്യാ[ഘര് നൃപ, നിര്വ്വൃതരാംവിധം 
കര്ണ്ണുന്െറയരി കില്ച്ചെന്നു നിന്നാഠംക്കാര് ഭരതര്ഷല്! 77 
ആശ്വസിച്ചുവര് നില്ലായീ നൃപ, ഹര്ഷിച്ചു തങ്ങളില് 
എതിര്ത്തേററു ചത്തൊഴ വാണ്ടെന്നുറച്ചിട്ട പോരിനായ്. 78 

78. സങ്കുലയൃയദ്ധം 

ക്രുദ്ധനായ കര്ണ്ണന് പാണ്ഡവപ്പുടയീില് പാഞ്ഞു കയറുന്നു, കര്ണ്ണുന്െറ 
അസാധാരണമായ പരാക്രമം. സൂത പൃത്രനും ആചാര്യ പുത്രനും ദുശ്ശാസനനും 
കൃപനുംകൂടി ആയിരക്കണക്കിര പാണ്ഡവപക്ഷീയരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 

പോര്ക്കളത്തില് സൈന്യമൊക്കബ “ഭീമന് ഭഞ്ജിച്ചതിന്നു 
ദുര്യോധനന് ചൊന്നരെന്താണെനാശ്ശൂുകുനി സഞ്ജയ! [മേല് 
ജയിയാം കര്ണ്ണനും ഡൃദ്ധത്തിങകലെന്നുടെ യോധരും 
കൃപനും കൃതവര് മ്മാവും ദ്രാണി ദുശ്ശാസനാഖ്യയനും? 8 
അതൃല്ളതംതന്നെ നൂനം പാണ്ഡവേയന്െറ വിക്രമം 
തനിച്ചെന്നാഠംക്കാരൊ ടൊക്കയവന് പോരിലെതിര്ത്തതില്.3 
പ്രതിജ്ഞ പോലെ ച്ചെയ്തീലേ രാധേയന് യോധവീരരില്? 
കര്ണ്ണൂനല്ലോ കുരുക്കഠംദദഒ സര്വ്വര്ക്കും ശത്രുസൂദനന് ട് 
ശര്മ്മം വര്മ്മം നി ലയൃയിര്ക്കാശയും ഹന്ത സഞ്ജയ! 
ഓ സ്സ്സേറന്ന കരന്തേയനുടച്ചാപ്പുട കണ്ടുട൯ 
രാധേയനാമാധിരഥി കര്ണ്ണന് ചെയ്യതതുമെന്തുവാന്? 
ദുരദ്ധര്ഷരെന്മക്കളമാ വന് തേരാളി നരേന്ദ്രനും? € 

[൭ 
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ഇതെന്നോടൊക്കയും ചൊൽക നീ കല്യനയി സഞ്ജയ! 6 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അപരാഹനത്തില് നൃപതേ, സുതപുത്രന് പ്രതാപവാൻ 
ഭീമന് കാണ്കെക്കൊന്നൊടുക്കീ” സോമകന്മാരെയൊക്കയും, "7 
ശക്തനാം ഭീമനും ധാര്ത്തരാഷ്ട്രപ്പടയൊടുക്കിനാന് 

കര്ണ്ണന് ചൊല്ലീ ശല്യരോ”“ടെത്തിക്ക പാഞ്ചാലസേനയില്'? 
ധീമാന് ഭീമന് ബലമുടച്ചോടിക്കുന്നതു കണ്ടുടന് 

സുതനോടോതി നാന് കര്ണ്ണന് "“ കേററൂ പാഞ്ചാലസേനയില്'' 
മദ്രേശനാം ശല്യര് മനോവേഗശ്വേതഹയങ്ങളെ 
എത്തിച്ചു ചേദി പാഞ്ചാല കാരൂഷരില് മഹാബലന്, 30 

രപരുംപടയിലുയംപ്പുക്കു ശല്യന് പരബലാര്ദ്ടനന് 

പടനായകനിച്ചുിച്ച ദിക്കില് നിര്ത്തീ ഹയങ്ങളെ. 11 

പുലിത്തോല് മൂടലുള്ളോരാ മേഘപ്രായരഥത്തിനെ 
കണ്ടിട്ട പാണ്ഡുപാഞ്ചാലര് പേടിച്ചിതു ധരാപതേ! 12 

ഉടനുണ്ടായ” പെരുംപോരില് നെടും തേരൊലിയപ്പ്പൊഴേ 

കാര് മുഴങ്ങും പോലെ മവ പിളര്ന്നീടും പ്രകാരമേ. 13 
കര്ണ്ണന് കര്ണ്ണംവരെ വലിച്ചെയ്യ തീ ക്ഷ്ണശരങ്ങളാല് 

വധില്പു പാണ്ഡുസൈനൃത്തെ ൂറുമായിരവും ശരി. 14 
അവന് തോല്ല്രാത്തവന് പോരിലവ്വണ്ണം ക്രിയ ചെയ്യവേ 
വളഞ്ഞേററൂ മഹേഷ്വാസര് പാണ്ഡു സൈന്യമഹാരഥര്. 15 
അവനെബഭീധശം ധൃഷ്യടദൃമ“നന് താനും ശിഖണ്ഡിയും 
സഹദേവന് നകുലനും ശൈനേയന് ദ്രരപദേയരും, 36 

കൊല്വാനുന്നി വളഞ്ഞേററൂ കര്ണ്ണന്െ്രവൃഷ്ടിയാല്. 
അപ്പ്യോഠംക്കൂരമ്പിരുപതുഭകാണ്ടു സാതൃകി കര്ണ്ണനെ 177 

എയ് രൂ പൂ൭നെപല്പിലായ ” പോരില് ശൂരനാകും നരോത്തമന്. 
ശിഖണ്ഡിയിരുപതങ്അഞ്ചു ധ്ൃഷ്ടദ്യമ്നനുമേഴുടന് 18 

ദ്ൂരപദേയര് ചതുഷഷഫ്യിയേഴമ്പാസ്സ ഹദേവനും 
നൂറമ്പൃതാന് നകലനുതധയ്കുമകാണ്ടിതു കര്ണ്ണനെ. 19 

മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ള തൊണ്ണ ബാണം കര്ണ്ണനെ മാരുതി 

ചെൊടിച്ചെയ്തിതു യുദ്ധത്തില് ജത്രുഭാഗത്തു ശക്തിമാന്. 20) 

ഉടന് ചിരില്ചാധിഭഥി രരാഘ്യഭാം വില്ലുലച്ചുടന് 
പീഡിപ്പി ക്കുമ്മാറ കൂരദമ്പയ്ക്കഒകൊണ്ടാന് മഹാബലന്. കി 

രാധേയനമങ്ങെതി ര്ഒത്തയ്ക്കി തയ്യഞ്ചമ്പവരെത്തദാ 
മെശനേയന്തന് വില്ലറുത്തു കൊടിയും ഭരതര്ഷഭ! 2 

സ്പുനാന്തരത്തിലാഞ്ഞെയ്യാനപ്പടി ക്കൊന്പതമ്പുകടം 
ഭപ്പത്താല് സഫഹദേവന്െറ കൊടി കണ്ടിച്ചു മാരിഷ! ന് 

മൂന്നു ബാണങ്ങളാഞ്ഞെയ തൂ സൂതനേയും പരന്തപന് 
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തേര് പോക്കീ വിട്ടൂ പാഞ്ചാലീപുത്രരെബ”ഭരതര്ഷഭ! 24 
കണ്ണടച്ചു രിഴിക്കുംമുന്പതൊരല്ഭതമായിതേ 

മൊട്ടുഴി ഞ്ഞമ്പെയ്യവരെപ്പിന്തിരിപ്പിചു ശുൂരരെ ക്ട 
പാഞ്ചാലരെക്കൊന്നു ശൂര൯ന് ചേദിത്തേരാളി മാരെയും. 
പോരില്ക്കൊല്ലപ്പെടുന്നോരാച്ചേദിമത്സ്യര് മഹീപതേ! 26 

കര്ണ്ണന്െറ നേര്ക്കുതാന് പാഞ്ഞു ശരസംഘങ്ങളാഴ”ത്തിനാര്. 
കൂരമ്പെയ്യവരെക്കൊന്നൂ സുതപുത്രന് മഹാരഥന് ഴി 
അതൃല്ഭതക്രിയയിതു കണ്ടു ഞാന് ഭരതര്ഷഭ! 
ശുൂരരെപ്പോമി ലൊററഡ്ക്കു സൂനപൃത്രന് പ്ര നാപവാന് 48 

ഈക്കില്ക്കിണഞ്ഞേററ വില്പന്മാരാമാപ്പാണ്ഡുയോധമെ 
മഹാരാജ, ശരം രൂകിസ്സരരത്തില്ത്തടുത്തതില്. 9 
അതില് വന്പുള്ള കര്ണ്ണുന്െറ കൈവേഗം കണ്ട ഭാരത! 

സന്തോഷിച്ചു ദേവസിദ്ധചാരണന്മാര്കളേവരും. 30 

പൂജിച്ചിതു മഹേഷ്വാസര് ധാര്ത്തരാഷ്ട്രര് നരരോത്തമ! 
തേരാളി വില്ലാളി കളില് ശ്രേഷ്ഠനായോരു കര്ണ്ണനെ. 31 
പിന്നെക്കര്ണ്ണന് മഹാരാജ, ചുട്ടെരിച്ചു രിപുപ്പട 

വേനല്ല്യാലത്താളിടം തീയണനക്കക്കാട പോലവേ. ൫2 

ചുററും കരണ്ണ൯ കൊനന്നോടുക്കുമാപ്പണ്ഡ ൃഭടരപ്പ്ൊഴേ 

മഹാരഥന് കര്ണ്ണനെക്കണ്ടോടീ പേടിച്ച സംഗരേ. 93 
പെരുത്താക്രന്ദമുണ്ടായീ പാഞ്ചാലര്ക്കാ മഹാരേണ 

കര്ണ്ണന്െറ വില്പില്നിന്നേതും കൂരമ്പേററു നശിക്കവേ. 84 

ആശ്ശൂബ”ദം കേട്ടു പേടിച്ചു പാണ്ഡവര്ക്കുള്ള വന്പട 
പോരില് കര്ണ്ണനൊരാഠംമാത്രം യോധനെന്നോര്ത്തു വൈരി 
അതിലത്യല്ഭതം ചെയ് രൂ രാധേയന് ശത്രുകര്ശനന് [കഠം. 
പാണ്ഡവര്ക്കാര്ക്കുമേ നേരേ നോക്കാന് വയ്യാതെയാംവിധം. 

ഒഴുക്കു വന് മഭാലയോടേററിട്ട തകരംവിധം 
ആപ്പാന്ധുസൈന്യം കര്ണ്ണന്റെ നേര്ക്കേററിട്ട തകര്ന്നു 

കണ്ണന് ജ്വലിച്ചു പുകയററഗ്നി പോലടരില് പ്രഭോ! [പോയ്. 
പാണ്ഡവപ്പടഭയച്ചുടും കൊണ്ട നിന്നൂ മഹാളഭജന് 38 

മൂര്ദ്ധാക്കഠം കുണ്ഡലം ചാര്ത്തും കര്ണ്ണുങ്ങഠം ധരണിപതേ! 
ഉടനവ്വെയ്യറുത്തിട്ടു വീരന് വീരളജങ്ങളം. 9 

ഭന്തിപ്പിടിയെഴും വാഠം വേല് കൊടി വാജികളാനകഠം 
പല തേര്കഠം കൊടിക്കൂറ വെഞ്ചാഭരകളം നൃപ! 40) 

അച്ചുകോലുംം നുകം യോക്തം പലമാതിരി ചക്രവും 

യോധവ്രതം പൂണ്ട കര്ണ്ണനറുത്തു പലമാതിരി. 4.1 

അതില്ബ“ഭാരത, കര്ണ്ണന് കൊന്നുള്ളശ്വഗജരാജിയാല് 
മാംസച്ചാരച്ചേറണിഞ്ഞു ഭൂമി ദുര്ഗ്ഗമയായിതേ, നി 



890 കര്ണ്ണവധപര്വ്വം 

വിഷമം സമവും ചത്ത ഹയപത്തികളാലുമേ 

തേരാനനിരയാലും താനറിയാതായി തൊന്നുമേ. ടൂ 

സ്വപരന്മാര്കളാം യോധാന്യേനൃമറിയാതെയായ് 

ശരമക്കൂരിരുളം ഘോരം കര്ണ്ണാസ്രുവുമുയര്ന്നതില്. കക 

കര്ണ്ണുതന്ാ വില്ലില്നിന്നേന്തും പൊന്നണിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 

മൂടപ്പെട്ടു മഹാരാജ, പാണ്ഡുക്കളില് മഹാരഥര്. 45 

ആപ്പാണ്ഡലേയരെപ്പേോരില് വീണ്ടുമേ സുതനന്ദനന് 

ഉടച്ചിതപ്പോടം നൃപതേ, യത്നിക്കും രഥ്വീരരെ. 46 

മാ൯ന്കൂട്ടത്തെ ക്രുദ്ധസിംഹം കാട്ട ലോടിച്പിടുംപടി 

പാഞ്ചാലത്തേരാളി മാററാര്കളെയോടിച്ചുകൊണ്ടവന് ക് 

കര്ണ്ണന് പോരില്പ്പാണ്ഡുയോധന്മാരെത്താനങ്ങുമിങ്ങു
മേ 

വൃകം പശുഗണത്തെപ്പോലാട്ടിയോടിച്ചു കീര്ത്തി മാന്. 38 

പാണ്ഡവപ്പട പിന്വാങ്ങിക്കണ്ടുടന് ധാര്ത്തമാഷ്ട്രരും 

എതിര്ത്തേററു മഹേഷ്വാസര് ഭൈരവാരാവമാര്ത്തുടന്, 49 

ദുര്യോധനന് നരപതേ, പെരുത്തും മോദമാര്ന്നവന് 

ഹര്ഷമ്ുഠംക്കൊണ്ടു കൊട്ടി ല്പൂ നാനാവാദ്യങ്ങളെങ്ങുമേ. 50 

പാഞ്ചാലന്മാര് മഹേഷ്വാസരങ്ങടഞ്ഞ നമോത്തമര് 

ശൂരക്രമാല് ചത്തൊഴിവെന്നെതിര്ത്തിതു തിരിചൂടന്.[ 61 

തി രിച്ലാശ"ശൂരരെപ്പോരിലാക്കര്ണ്ണ൯ ശത്രുതാപനന് 

പലപാടും മഹാരാജ, ഭഞ്ജില്ലു പുരുഷര്ഷഭന്. 52 

പാഞ്ചാലത്തേരി രുപതു കര്ണ്ണന് കൊന്നിതു ഭാരത! 

നൂററില്പരം ചേദിയോധന്മാരെയും സായകങ്ങളാല്. 53 

ശൂന്യമാക്കിത്തേര്ത്തടങ്ങളശ്വപൃഷ്ഠങ്ങഠം ഭാരത! 

ഗജസകന്ധങ്ങളും കാലാഠംപ്പുടയും വ്ഴ്ത്തിയങ്ങനെ, ൭4 

ഉച്പ്യുള്ളര്ക്കനെപ്പോലെ ദുരന്നിരീക്ഷ്യന് പരന്തപന് 

കാലാന്തകാഭനാം ശൂരൻ സുൂതപുത്രന് വിളങ്ങിനാന്. 05 

ജാവണ്ണം നൃപം തേരാനയശ്വമര്ത്തൃയഗണങ്ങളെ 

കൊന്നുനിനനൂ മഫേഷ്വാസന് കര്ണ്ണന് ശത്രുനിഷൂദനന്. 66 

ജീവജാലം കൊന്നു കാലന് നില്ലം പോലെ മഹാബലന് 

ഏവം സോമകരെക്കൊന്നു താനേ നിന്നൂ മഹാരഥന്. 57 

അപ്പ്പോളല്ഭൃതമായ”ക്ക ണ്ടേന് പാഞ്ചാലര്ക്കുള്ള വിക്രമം 

കൊൌൊല്കിലും കര്ണ്ണനെപ്പോരിലവപര് വിട്ടൊഴിയാഞ്ഞതില്. 

രാജാവു ദുശ്ശാസനനവ്ൃണ്ണം ശാരദ്വതന് കൃപന് 

അശ്വത്ഥാമാവു ഹാദ്ടിക്ൃയന് ശക്തന് ശകുനിയെന്നിവര് 9 

കൊന്ന പാണ്ഡവസൈന്ൃത്തെ നൂറുമായിരവും ശരി. 

കര്ണ്ണന്റെറ മക്കഠം രാജേന്ദ്ര, സത്ൃയവിക്രമര് സോദരര് 6 

അങ്ങുമിങ്ങും പാണ്ഡുസൈന്യം ക്രുദ്ധരായ”ക്കൊന്നി തായവര്. 
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യൃഥ്ധം മുഴുത്തിതവിടെ ക്രൂരം ബഹുവിനാശനം, 61 

ക്രൂരര് പാണ്ഡവരവ്ൃവണ്ണം ധൃഷ്ടദ്യധ്നശിഖന്ധികഠം 

പാഞ്ചാലീപുത്രരും കോപിച്ച്യൊടക്കീ നിന്െറ നേസയെ. 64 

ഇമ്മട്ടീ ക്ഷയമുണ്ടായീ പാണ്ഡ വര്ക്കങ്ങുമിങ്ങുമേ 

നിന്നായാക്കാര്ക്കും പോരിലൂക്കന് ഭീമനോടേറെറതിര്ത്തതില്, 

79. സങ്കുലയുദ്ധം 

അനവധീ കാരവ പക്ഷീയരെ കൊന്നു ചോരപ്പുഴ യൊഴുക്കിയ അര്ജജു 

നന്, തന്നെ കര്ണ്ണനെറ അടുത്തെത്തിക്കാന് കൃഷ്ണുനോടാവശ്യപ്പെടുന്നു. പാര് 

ത്ഥന്െറ കൊടിയടയാളം അകലത്തുവെച്ചുതന്നെ കണ്ട ശല്ൃന് കൃഷ്ണാര്ജ്ജു 

നന്മാരുടെ വരവിനെപ്പററി കര്ണ്ണുനോടു പറയുന്നു. കര്ജ്ണുന്െറ അര്ജ്ജുന 

പ്രശംസ. അര്ജ്ജുനന് കരരവസേനയില് വരുത്തുന്ന നാശം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അര്ജജുനന് കൊന്നു നൃപതേ, നാലുജാതി പ്പെരുംപട 

വന് പോരില് ക്രുദ്ധനായ സുതപുത്രനെപ്പാര്ത്തു കണ്ടുടന്, 1 

മാംസരമജജാസ്ഥി ചേറാണ്ട ചോരപ്പുഴയൊഴുക്കിയും 

മര്ത്തൃത്തലപ്പാറയൊത്തു ഹസ്ത്ൃശ്വക്കരയൃയള്ളതായ, 2 

ശൂരാസ്ഥി കഠം കലര്ന്നേററം കഴു കാക്കകളാര്ത്തതായ് 

ഛത്രഹംസപ്പവം ചേര്ന്നു വീരവൃക്ഷമൊലിപ്പതായ”, 8 

ഹാരപ്പ്യൊയ്ത്താര് നിരന്നോന്നായുഷ്ണീഷനുരയുള്ളതായ"* 

വില്ലമ്പു മ"നുള്ളതായി നരക്ഷുദ്രകപാലിയായ”, ലി 

ചര്മ്മവര്മ്മച്ചുഴിയൊടും രഥോഡുപമിയന്നതായ് 

ജയോല്യക്തര് കടപ്പോഠന്നായ” ഭീരു ദസ്ൃരമാംവിധം, 5 

അപ്പെരുമ്പുഴയുണ്ടാക്കിബ്ബീഭത്സു രിപുനാശനന് 

വാസുദേവനൊടീ വണ്ണം പറഞ്ഞൂ പുരുഷര്ഷഭന്, 6 

അര്ജ്ജുന൯ പറഞ്ഞു 

ഇതാ കാണുന്നുണ്ട കൃഷ്ണ, സുതപുത്രന്െറ വന് കൊടി 

ഭീമസേനാദികളിതാ പൊരുതുന്നു രഥീന്ദ്രരായ” " 7 

ഇതാ മണ്ടുന്നു പാഞ്ചാല൪ കര്ണ്ണത്രസ്കര് ജനാദ്ടന। 

ഇതാ ടുര്യോധനനൃപന് വെണ്കൊറററക്കുടയുള്ളവന് 9 

ശോളിപ്പു കര്ണ്ണന് ഭഞ്ജിലല പാഞ്ചാലരെയ കററുവോന് 

കൃപനു., കൃന്നവര്മ്മാവും തേരാളി ദ്രേ-ണപുത്തരനും 9 

രാജാവീനെയിതാ കാല്പൂ സൂതപുത്രന്െറ രക്ഷയില് 

നമ്മഠം കൊല്ലാത്തവരവര് പീഴ”ത്തും സോമകരെപ്പരം. 30 

ഇതാ ശല്യന് തേര്ത്തടത്തില്ക്കടിഞ്ഞാണ്പിടിയില് പ൭ 

കൃഷ്ണ. കര്ണ്ണത്തേര നടത്തി ക്കൊണ്ട ശോഭിപ്പിതേററവും. 3.1. 
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എനിക്കി പ്പോഠം ബൃുദ്ധിതോന്നീ പെരുംതേരു നടത്തുക 
പോരില് ഞാന് കര്ണ്ണനെക്കൊല്ലാതൊഴിച്ചീടില്ലൊരിക്കലും. 
അല്ലെങ്കില് കര്ണ്ണനീപ്പാണ്ഡു സൃ ഞ്ജയാദി രഥീന്ദ്രരെ 
പോരില് നിശ്ശേഷരാക്കീടും നമ്മഠം കാണ്കെജ്ജനാട്ടന! 13 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഉടന് തേരോടിച്ചു കേറീ കേശവന് നിന്െറ സേനയില് 
വില്ലാളി കര്ണ്ണനായ സവ്യസാചി ദ്വൈരഥമോര്ത്തുതാന്. 
പാണ്ഡവാനുജ്ഞയാല് കൃഷ്ണന് യാത്രയായീ മഹാരഥന് 
തേര്കൊണ്ട പാണ്ഡുസൈന്യങ്ങഠംക്കെങ്ങുമാശ്വാസമേക 

[വോന്. 
പോര്ക്കളത്തില് പാണ്ഡവന്്റ രഥഘോഷം മുഴങ്ങിതേ 
ഇന്ദ്രാശനിയെഴും േഘനിര്ഗ'ഠഘാഷം പോലെ മാരിഷ! 16 
മുഴുത്ത രഥഘോഷത്താല് പാണ്ഡവന് സത്യവിക്രമന് 

അമേയാത്മാവെതിര്ത്തേററൂ നിന് പെരുംപട വെല്ലുവോന്. 17 
ശ്വേതാശ്വനാം കൃഷ്ണസൂുതനവനെത്തുന്ന കണ്ടുടന് 
മഹാത്മാവിന് ധ്വജം കണ്ട ശല്യന് കര്ണ്ണനൊടോതിനാന്. 18 

ശല്യന് പറഞ്ഞു 

ഇതാ വരുന ശ്വേതാശ്വം കൃഷ്ണസാരഥിയാം രഥം 
ശത്രുക്ഷയം ചെയ്തു പോരില് നീ ചോദിപ്പതിതല്പയോ? 3.9 
ഇതാ നില്ലുന്നു കാന്തേയന് ഗാണ്ഡീവം വില്ലെടുത്തവന് 
ഇന്നങ്ങുന്നിവനെക്കൊല്കിലതു നമ്മഠകക്കു നന്മയാം. ക് 
കര്ണ്ണ, നിന്നേര്ക്കെത്തിടനൂ വന്പന്മാരെ വധിച്ചവന് 

അസഫ്യനാബ “ഭാരതന്െറ നേരേ ചെല്ലുക കര്ണ്ണ, നീ. 421 
ഇയാ ചുററും ധാര്ത്തരാഷമ് ട്പ്പട ചന്നുന്നിതേററവും 

പെരുത്തരി കളെക്കൊല്ലുമര്ജ”ജുനജംല്. ഭയത്തി നാല്. ക 
സൈന്യ മെല്ലാം വിട്ടൊഴിച്ചു വെമ്പീടന്നൂ ധനഞ്ജയന് 
നിന്നോടെതിര്പ്പാനത്രയ്ക്ുണ്ടി വന്നുടലുയര്ച്ചയും. 3 
ആരോടും ഭപാരുതാനായി പ്പാര്ത്ഥന് നിലളുന്നതല്ലിഹ 

നിന്നോടെന്യേ ക്രോധദീപ്ലന് ഭീ മനെപ്പീഡ ചെയ്യവേ. 24 

തേര് പോക്കിദ്ധര്മ്മസുതനെ മുറിയേല്ലിച്ചുകണ്ടുമേ 

ശിഖണ്ഡിയ്യെസ്സാതൃകി യെദ്ധയഷ്യദൃയമ“നനെയങ്ങനെ 49 
ദ്ൂരപദേയയയധാമനൃത്തമാജസ്സക്കളേയയമേ 
കണ്ട സോദര്യനക്ുലസഹദേവരരയും പരം ൧൫ 
പഠരത്ഥന് നിന്നേര്ക്കേകരഥനുടനേല്ലൃ പമന്തപന് 
സര് വ്വോര്വ്വീശക്ഷയോദൃക്തന൯*ക്രുദ്ധ൯ ക്രോധാരുണേക്ഷണന് 

സൈന്യങ്ങളൊക്ക വിട്ടേല്ലൂ നമ്മൊടിപ്പെളസംശയം 

ൽ സര് വ്വോര്വ്വീശക്ഷയോദ്യക്തന് എല്ല രാജാക്കന്മാരെയും നശിപ്പി 

ക്കാന് ഒരുഞ്ങിയവന്. 
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എതിര്ക്കുകവനായക്കര്ണ്ണ, മററ വില്ലാളിയില്ലിഹ. ക 

ലോകത്തില് കാണ്ടതില്ലിന്നു നീയല്പാതൊരു വില്പനെ 
ചൊടിച്ചര്ജ'ജൂനനേ വേലയാഴി യെപ്പോലെ നിര്ത്തുവാന്. 29 

അവന്നു രക്ഷ കാണ്ടീലാ പാര്ശ്വത്തും പിന്പുറത്തുമേ 

തനിച്ചെതിര്പ്പു നിന്നോട സാഫല്യം കാണ്ക തന്നുടെ. 0) 

കൃഷ്ണന്മാരെപ്പോര്ക്കളത്തില് സാധിപ്പാന് ശക്തനാണു നീ 

നിന് ഭാരമിതു രാധേയ, പാര്ത്ഥനോടേറെറതിര്ക്കെടേറ. 33 

ഭീഷമദ്രോണദ്രരണി കൃപന്മാര്ക്കു നീ തുല്യനല്പയോ? 

തടുടത്തീടടക വന് പോരില് വന്നെത്തും സവ്യസാചിയെ. 94 

നാവു നീട്ടം പാമ്പിനെപ്പോലാര്ക്കും കാളയ്ക്കു തുല്യനെ. 

കാട്ടില്പ്പുലി ക്കൊത്ത വനെക്കര്ണ്ണ, കെറല്ലുക പാര്ത്ഥനെ, 33 

ഇതാ മണ്ടുന്നു യുദ്ധത്തില്ദ്ധാര്ത്തരാഷ്ട്രര മഹറരഥര്൪ 

വെക്കം പാര്ത്ഥഭയത്താലേ മന്നോര്കഠം നിരപേക്ഷരായ. 34 

ഓടിപ്പോകുമിവര്ക്കില്ലാ പോരില് മറെറാരു മാനുഷന് 

പേടി തീര്ത്തിടടവാന് പേരില് നീയെന്ന സൂുതനന്ദന! 35 

പോരില്ക്കുരുക്കളെല്പാരും ദ്വീപാം നിന്നൊടണഞ്ഞര്ീതാ 

നില്ലുന്നൂ പുരുഷവ്യാ॥ഘ, നിന്നാല്ശ്ശരണകാംക്ഷികരം. 36 

വൈദേഹാംബഷ്ഠകാംബോജനസഗ്നജിന്നാട്ടുകാരെ നീ 

ഗാന്ധാരമേയ്യമടരിലേതു ധൈര്യത്തില് വെന്നുവോ, 37 

ആദ്ധൈര്യം കൊഠാക രാധേയ, പാണ്ഡുപുത്രനൊടേല്ല നീ. 
കിരീടിയായ പ്രീതികൊണ്ട വാര്ഷ്കേയര് കൃഷ്ണനോടുമേ 38 

എതിര്ത്തേല്ക്കു മഹാബാഹോ, പെരും പരരുഷമാര്ന്നുടന്. 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

നിലഷ്ക്ായീ ശല്യ, ഭവാനിപ്പോം സമ്മതമായി മേ 
പാര്ത്ഥനില് പേടിവിട്ടോനാണെന്നോര്ക്കുന്നേന് മഹാളജ। 99 
ഇന്നു കാണ് കെന്റെറ കൈയുക്കും കാണ്കെന്നഭ്യാസശക്തിയും 
ഒററഷ്ക്കിപ്പോടം വധിപ്പേന് ഞാന് പാണ്ഡവരര്ക്കുള്ള വന്പട. 40 
പുരുഷവ്യാ।ഘരാം കൃഷ്ണന്മറരെയും സത്യമോതുവേന് 
ആ വീരരെക്കൊന്നിടാതെ ഞാന് പോരില്പ്പി൯്വലിച്ചിടാ. 
അവര് കൊന്നു പതിച്ചേക്കാം, പോരില് ജയമനിത്ൃയളാം; 
കൊന്നിട്ടോ കൊലയേററിട്ടോ ഞാനിന്നേററം കൃതാര്ത്ഥനാം . 

രല്ൃയന് പറഞ്ഞു 

അജയുനാണി രഥിവീരനെന്നു 
മഹാരഥന്മാര് പറയുന്നു കര്ണ്ണ! 

ഒററയ്ക്കു, മെന്തോ ഹരി കാക്കുവോനെ-- 

ജ്ജയിക്കുവാനാരു നിനലച്ചിടുന്നു? 
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കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 

നാം കേട്ടിരിപ്പോരകളിലീജ്ജഗത്തി-- 
ലിമ്മട്ടെഴന്നോരു രഥീന്ദ്രനില്പാ 
അമ്മട്ടെഴും പാര്ത്ഥനൊടേറെറതിര്പ്പേന് 
വന് പോരില് നീ കാണുക പരരുഷം മേ. 84 

സി താശ്വനീക്കരവരാജപത്രന് 

പോരില് ചരിക്കുന്നു രഥി പ്രവീരന് 
അവന് കെനന്നെന്നായ“വരാമെന്നെയെന്നാല് 
കര്ണ്ണാന്തമാം നിങ്ങളേവര്ക്കുമന്തം1. 49 

വിയര്പ്പപീലാ രാജപുത്രന്െറ കൈകൌഈം, 
വിറപ്പീലാ ഞാണ്തഃമ്പാണ്ട വന്പില്, 

ദ്ഡ്ധായധന് കൃതി മാന് ക്ഷി പ്രഹസ്ത-- 
നീപ്പാണ്ഡവേയന്നെതിരില്ല യേധേന്. 46 

എടുക്കുമേ വളരെബ്ബദാണമൊപ്പം 
തൊടുക്കുമേ താനവയൊന്നുപോലെ 
ക്രോശം ദൂരെഷ്ക്കെയയുമമോഘമട്ടി-- 
ലവന്നൊപ്പം യോധനാരുണ്ട മന്നില്? (ര 

ഹുതാശനെക “ഖാണ്ഡവേ തൃഹനാക്കീ 
കൃഷ്ണദ്വിതീയന്3 ബലവാന൯ു മഥീന്ദ്രന് 
ചക്രം നേടി കൃഷ്ണനന്നേ മഹാത്മാ 
ഗാണ്ഡീ വമീപ്പാണ്ഡവന് സവ്യസാചി. 48 

ശ്വേതാശ്വ മു ള്ളൊന്നതി ഘോഷമ്ഗ്രം 
രഥം മഹാബാഹുവദീനസത്വ൯ 
രൂണിദ്വയം ദിവ്യമക്ഷയയബാണം 
ദിവ്യങ്ങഠം ശ്ര്രങ്ങളു മഗ്ന 1പാര്ശ്വാല്. 9 
വധിച്ചു താനിന്ദ്രലോകത്തസംഖ്യം 
ദൈതേയരാം കാലകേയാഘമെല്ലാം 
നേടി ശംഖം ദേവദത്തത്തെ മന്നി-- 
ലാരുണ്ടി പ്പോളിവനെക്കാട്ടില് മേലേ? 60 
സാക്ഷാല് മഹാദേവനേ പ്രീതനാക്കീ 
സുയൃദ്ധത്താല്മത്തുന്നെ മഹാനുഭാവന് 

നേടീ പരം പാശുപതം സുഘോരം 

മുപ്പാര മുടിക്കാ൯ മതിയാം മഹാന്തം. 61 

വെവ്വേറെയായ മുററുമേ ലോകപാലര് 

കൊടുത്തിട്ടുണ്ടപ്രമേയാസ്രജാലം 

! 1 കര്ണ്ണുന്െറ അവസാനം നീങ്ങാം എല്ലവേരുടേയും അവസാനമായിരി 
ക്ഷം, 2 കൃഷ്ണദ്പിതീയന്... കൃഷ്ണന് കൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ളവന്. 3 അഗ്നി പാര്ശ്വാല് ക 

അഗ്ന യൃയടെ അടുക്കല്നിന്നു“, 
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ഇവററിനാല് കൊന്നി തൊന്നിച്ലെതിര്ത്തോ... 
രാക്കാലകേയാസുരാഘം നസി ംഹന്, 52 

പരം വിരാടന്െറ പുരത്തില് ഞങ്ങ 

ളൊന്നിച്ചേററന്നൊരു തേരാല് ജയിച്ചും 
അവന്റ ഗോധനവും വീണ്ട പോരില് 

മഹാരഥര്ക്കുള്ള വ(സം ഹരിച്ചു. 98 
അമ്മട്ടെഴും വീരൃഗുണം തികഞ്ഞോന് 
കൃഷ്ണദ്വിതീയന് നൃപതി ശ്രേഷ്യനേ ഞാന് 
വിളിപ്പതും സര്വ്വ ലോകത്തിലേററം 
വന്സാഹസം ബോദ്ധ്യമി ങങുണ്ട ശല്യ! ൫4, 

അനന്തവീര്യന് ഹരിയപ്പമേയന് 
നാരായണന് കേശവന് കാത്തിടുന്നോന് 

ലോകങ്ങളെല്ലാമൊരുമിച്ചു വര്ഷാ. 

യൃതം ചൊന്നാല്ത്തീരുകില്പാ ഗണങ്ങഠം. 55 
മഹാത്മാവാം ശംഖചക്രാസിപാണിഃ 

ശ്രീവാസുദേവന് ജിഷ്ണുവാം വിഷ്ണവിന്റെറ 
ഒററത്തേരില് കൃഷ്ണരെക്കണ്ടെനിക്കു 
സസാദ്ധ്വസം ഭയമുണ്ടായിടടന്നു. 56 
പാര്ത്ഥന് വില്ുള്ളോരില് യുദ്ധത്തില് മേലേ 

നാമായണന് ചക്രയുദ്ധത്തില് മേലേ 
ഇമ്മട്ടുള്ളേര് വാസുദേവാര്ജജൂനന്മാര്; 
ചലിച്ചേക്കാം ഹിമവാന്, കൃഷ്ണര് മഠറാ. 57 
ശൂരന്മാരാം കൃതി മാരീ ദൂഡ്ധാസ്രര് 
മഹാരഥന്മാര് മെയ്മിടുക്കുള്ള യോഗ്യര് 
ഇമ്മട്ടെഴം വാസുദേവാര്ജ്ജൂനര്ക്കു 

ഞാനല്ലാതാരെതിര് ചെലൂന്നു ശല്യ! 98 
എനിക്കിന്നാപ്പാണ്ഡവന്തന്നൊടുള്ള 
യുദ്ധത്തി ന്നുണ്ടാഗ്രഹം മദ്രരാജ! 
വൈകാതെകണ്ടിപ്പൊഴുണ്ടാമതുല്യ-- 

മതൃല്ഭതം ചിത്രമായോരു യുദ്ധം. 69 
ഈ യോഗ്യരെപ്പോരില് ഞാന് വീഴത്തു,മെന്നെ-- 
യീക്കൃഷ്ണന്മാര് കൊന്നുവെന്നും വരാമേ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഏവം ശലൃന് തന്നൊടാശ്ുത്ുഘാതി 
കര്ണ്ണന് ചൊല്ലിക്കാറുപോലാര്ത്തു പോരില് 60 
നിന്നുണ്ണി ചെന്നേററു പുകഴത്തിയോനായ”-- 
ച്ചൊന്നാനവ൯ കാഠരവയ്രേദ്യനോടം. 

₹ ശംഖചരാസി പാണിംംം ശംഖും ചക്രവും വാളം കൈയിലുള്ളവന്, 
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മഹാളജന്മാര് കൃപഭോജരോടും 
സപുൃത്രഗാന്ധാരനരേന്ദ്രനോടടം 1] 

ആചാര്ൃജന്തന്നൊടും തമ്പിയോടു-- 

മാപ്പത്തി സാദിദധിപരാജി'യോടും. 

* * തടുക്കുവിന് കേറുവിന് കൃഷ്ണപാര്ത്ഥര്-- 

ക്കണ്ടാക്കു വിന് മുററുമേററം ശ്രമത്തെ. 62 

ഭവാന്മാര് മെയ് മുറിയേല്ലിച്ചശേഷം 
സുഖം കൊല്വേനവരേ മന്നരേ, ഞാന്, '" 

അവ്വണ്ണമേററുടനേ വീരമുഖ്ൃയര് 

വിളിച്പാര്ത്തു പാര്ത്ഥഭനക്കൊല്പവാനായ”; 63 

കര്ണ്ണന്െറയാജ്ഞപ്പടി സംഗരത്തി ല്-- 

ക്കൂരമ്പെയ”രൂ പാര്ത്ഥനെയാ രഥീന്ദ്രര്. 

നദീ നദത്തെജ്ജലമേറുമാഴി 

പോലംക്കൂടടം പാര്ത്ഥനൊക്ക ഗ്രസിച്ചു, 64 

അവന് തൊടുക്കുന്നതുമമ്പസംഖ്യം 
വിട്ടന്നതും വൈരികഠം കണ്ടതില്ല; 

ധനഞ്ജയന് വിട്ട ശരങ്ങഠംകൊണ്ടു 
വിട്ടാനയാഠം വാജി കഠം ചത്തു വീണ. 65 

ശരാര്ച്ചിസ്സറായ” ഗാണ്ഡീവമണ്ഡലാന്വിതന് 
യൃഗാന്തസൂര്യോല്ക്കടശക്തി പാര്ത്ഥനെ 

കുരുക്കഠം നോക്കാനെളതായതില്പഹോ! 
കണ്ദീനമുള്ളോര് രവിയെക്കണക്കിനെ. 66 

മഹാരഥന്മാര് വിടുമാശൃഗവ്രജം2 

ശരങ്ങളാല് പാര്ത്ഥനറത്തു സസ്മിതം 
ഗറണ്ഡീവധന്വാവു വലിച്ചു വില 
വട്ടംപിടില്ലന്പകഠം പോക്കി വീണ്ടുമേ. 67 

ഉഗ്രാം ശുവര്ക്കന് ശുചിശുക്രമദ്ധൃഗന്? 

സുഖം ജലാഘത്തെ ഹരിച്ചിടംപടി 
ധനഞ്ജയന് ബാണഗണങ്ങാം പോക്കി 
നിന് വന് ബലം ചുട്ടിതു മന്നവേന്ദ്ര! 68 

അവന്െറ നേര്ക്കേററു കൃപന് ശരം ചൊരി-- 

ഞ്ഞതേവിധം ഭോജനന്നത്ഞു നിന്തകന് 

മഹാരഥന് ദ്രരണി യൃമാശുഗങ്ങളെ-- 
ച്ചൊരിത്ഞു കുന്നില്ജജലവര്ഷരീതിയില്. 69 

1 പത്തിസാദിദ്വിപരാജി കാലാഠം, കുതിരപ്പട, ആനപ്പട എന്നിവ 
യുടെ കൂടും. 2 ആശൃഗവ്രജം - അമ്പിന്കൂട്ടം. 3 ശുപിശുക്രമദ്ധൃഗന് ചം ചന്ദ്ര 
നും ശരകനും നടുക്കു പെട്ടവന്, 

6 
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കൊലയ്യക്കൊരുങ്ങുന്ന പര് വീരര് പാടവാല് 

കിണഞ്ഞു തൂകും ശരജാലമാഹവേ 

ശരങ്ങളെയ്മുങ്ങ മുറിച്ചു പാണ്ഡവന് 

തറച്ചുതാന് മൂന്നു ശമങ്ങയം മാറിലും. 70 

അവന് പരം ഗാണ്ഡി വമണ്ഡലാഡ്യനായ”_ 
ദ്ിനേശമട്ടാര്ന്നരിതാപിയര്ജ്ജുനന് 

ശരാംശു ശുകിശശുചിശുക്രമദ്ധ്ൃഗന് 

ദിനാധിനാഥന് പരിവേഷി പോലെയായ്. 71, 

ശരങ്ങഠം പത്താലെ പിളര്ന്നു പാര്ത്ഥനേ 

മുകുന്ദനേയ്യം ഗരുസുനു മുന്നി നധല് 

നാലാലെ നാലശ്വവു മാക്കപീന്ദ്രന്ല്--- 

ച്ചൊരിഞ്ഞു നാരാചശരഘമേററവും. 2 

സ് ഫുരിക്കുമാ വില്ലനെ മ്പ മൂന്നിനാ-- 

ലറുത്തു സുതത്തല കത്തിയമ്പിനാല് 

ഹയങ്ങഠം നാലാല് ശരി മൂന്നിനാല് ധ്വജം 

ധനഞ്ജയന് ദ്രാണി രഥത്തില് വീഴ്ത്തിനാന്. 3 

പരം ചൊടിപച്ചോന് മണി൨ ജൂഹാടകം! 

പതിച്ചതായ തക്ഷകഭോഗിടകാന്തിയായ* 

വിലപ്പെടം മറെറാരു വില്ലെടുത്തു ക. 

ന്നിടത്തില് നിന്നിട്ടഹിയെക്കണക്കിനെ. 74 

നിജായയധം മന്നില് വെടിഞ്ഞു വില്ലേട-- 

ത്തണച്ചു ഞാണേ:ടുടനേ ഗുണാധി കന് 

അടുത്തുടന് ദ്രരണി ശരോത്തമ ങ്ങളാല് 

നരോത്തമന്മാര്ക്കരമാര്ത്തി നല്കി നാന്. രഃ] 

കൃപന് പരം ഭോജനുമൊത്തു നിന്മകന് 
ശരം ചൊരിഞ്ഞിങ്ങനെ പാണ്ഡമുഖ്്യനെ 

മഹാരഥന്മാര് യുധി മുടി നിന്നുതേ 

ദിനേശനെക്കാര്നിരയെന്ന പോലവേ. 76 

കൃപന്െറ വില്ലമ്പ ഹയങ്ങഠം സൂതനെ-- 
ദ്ധ്വജത്തെയും പത്രികളാല് ധനഞ്ജയന് 

നിറച്ചുതന് ഹേഹയവിക്രമന് മഹാ... 

ബലിക്കെഴും കോപ്പുകടം വള്ളി പോലവേ. 77 

അവന് പരം പാര്ത്ഥശരാഹതായയധന്3 

ധ്വജം പെരുംപോരില് മറിഞ്ഞശേഷമേ 

1 മണിവ[ജഹാടക --.. രത്നവും വജവും സ്വര്ണ്ണവും. 2 തക്ഷകരോഗിക 

തക്ഷകന് എന്ന സര്പ്പം. 3 പാര്ത്ഥശരാഹതായുധ൯ം- അര്ജ്ജൂനനാല് നശി 

പ്പീക്കപ്പെട്ട ആയ്യധങ്ങളോടുകൂടിയവന്. 
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കൃപന് ശരയ്രാതനിയന്ത്രിതാംഗ'!നായ-- 

ക്കീരീടിയാല് മുന്പിഹ ഭീഷ “മര് പോലവേ. 

ശരങ്ങളാല് നിന്െറ മകന്െറ കേതുവും 

മുറിച്ചിതാര്ത്തീടമവന്െറ ചാപവും 

ഹനിച്ചു ഭോജന്െറ ഹയങ്ങളേയുമേ 

ധ്വജം മറിച്ചാനുടനേ പ്രതാപവാൻ, 

ഹയങ്ങഠം സുതന് കൊടി വില്കളോടുമേ 

ഹനിച്ചു തേരാനകളേ ത്വരാന്വിതന്; 

ഉടന് തകര് പെരുകുന്ന നിന് ബലം 

ജലത്തിനാല് വന് ചി റയെന്ന പോലവേ. 

ധനഞ്ജയ൯ന്തന്നുടെ തേരുകൊണ്ടു താ. 

നിടത്തുവെല്ലു ഹരി ശത്രുവീരരേ; 

അതിന്നുമേല് വൃത്രവധത്തിലാിന്ദ്രനെ- 

ന്നതിന്പടിക്കാഞ്ഞുഴറുന്ന പാര്ത്ഥനെ 

ഉയര്ന്ന കേതുക്കളെഴുന്ന തേരുമായ”* 
സ്വയം രണത്തിന്നെതിരിട്ട മററുപേര്. 

എതിര്ത്തുനിത്തിട്ടുടനാ രിപുക്കളേ 

മഹാരഥന്മാര് വിജയന്െറ മു൯പുറം 

ശിഖണ്ഡിയാസ്സ്റാതൃകി മാദ്രിപുത്രരും 
ശരങ്ങളഠാല് കീറിയമാര്ത്തിതുല്ക്കടം. 

പരം ഹനിച്ചു ചൊടിയോട$ തമ്മിലേ.. 

ററരം തദാ തീക്ഷ൦ണശരങ്ങളാലവര്, 

കുരുക്കളാസ്സ്്ഞ്ജയരൊത്തു മുന്നമേ 

സുരാളി2യോടേറെറാരു മെൈദത്യര് പോലവേ. 

പരം ജയം പാര്ത്തവര് വാനിനന്നിയയം 

പരന്തപേഭാശ്വരഥങ്ങഠം? വീണുതേ; 

പെരുത്തുമാര്ത്തു വിശിഖങ്ങളെയ്കുടന് 
പരസ്സരം കീറി മുറിച്ചിതേററവും. 

ശരാന്ധകാരം പട വന്പര് തീര്ക്കവേ 

പരസ്റ്റരം യോധര് മഹാരണാങ്കണേ, 

നിറഞ്ഞു ദിക്കൊക്ക വിദിക്കു നാലുമേ 

മറഞ്ഞു സൂര്യപ്രഭയും തമസ്സ്റിനാല്. 

78 

79 

80 

81, 

82 

83 

84 

86 

1 ശരവ്രാതനിയന്ത്രിതാംഗന് ം- അമ്പിന്കൂട്ടത്താല് ദേഹം മുഴവന് മുറിവേ 

ല്പിക്കപ്പെട്ടവന്. 2 സുരാളി ടം ദേവസമൂഹം . 3 പരന്തപേഭാശ്വരഥങ്ങംകം 

ശത്രുക്കളെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ആനപ്പടയം കുതിരപ്പടയും തേര്പ്പടയും. 
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അര്ജ്ജുന െറ പരാക്രമം. ശത്രുക്കളില് പലരേയും കൊന്നു”, ഭീമന്െറ 
അടുത്തെത്തി, ധര്മ്മപുത്രന് സുഖമായി രിക്കുന്നു എന്നറിയിച്ചു” അര്ജ്ജുനന് 

വണ്ടും കൌാരവന്മാരുമായി ഏററുമുട്ടി, ദൃശ്ശാസനന്െറ പത്തു സഹോദരന്മാരെ 

വധിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കുരുപ്രവരസൈന്യങ്ങഠം പാഞ്ഞേററാബ”ഭീമനേ നൃപ! 
കനന്തേയനേ 2 ഗ്നനെപ്പ്യോലുദ്ധരിപ്പാന് ധനഞ്ജയന് | 

സൂതപുത്രനെറ പടയേ വിട്ടമ്പാല് ഭരതര്ഷഭ! 

പരവീരന്മാരെ മുതൃയലോകം കേറഠീ ധനഞ്ജയന്. 2 
അപ്പോം വാനിലവന്നുള്ള ശരഘങ്ങഠം തിരിഞ്ഞഹോ! 
കാണായി മററുള്ളവരും നിന് പെരു.പടകൊല്വതായ്. 8 
അവന് പക്ഷിഗണം ചുററും വഠനമ്പെയ്ക്കു നി റച്ചുടന് 

ധനഞ്ജയന് നൃപ, കുരുക്കാംക്കൊരന്തകനായിതേ. 4 

ക്ഷുരം ഭല്പം തെളിവെഴും നാരാചങ്ങളിവററിനാല് 
മെയ് മുറിച്ചൂ പാര്ത്ഥനുടന് കൊയ്തു വിട്ടു ശിരസ്സകരം. 6 

മെയ്യററും ചട്ട പോയിട്ടുമെങ്ങും തല തെറിച്ചുമേ 

വീണും വീഴ്വതുമായുള്ള ഭടന്മാര് മൂടിയങ്ങനേ. € 
ധനഞ്ജയശരം കൊണ്ട രഥാശ്വദ്വിപരാജി കഠം 

മുറിഞ്ഞു കീറിച്ചിതറിയംഗാംഗാവയവങ്ങഠം പോയ, 7 
നിരന്നു ദുര്ഗ്ഗവിഷമഘോരദര്ശനയായ€ ഹാ! 
ചമഞ്ഞൂ നൃപതേ, യുദ്ധഭൂമി വൈതരണിപ്പടി. 8 

ഈഷാചക്രാക്ഷങ്ങഠം തകര്ന്നശ്വം ചത്തശ്വമൊത്തുമേ 
സൂതന് ചത്തും സൂതനൊത്തും യോധത്തേര് ചിന്നി ഭൂമിയില് 9 

പൊന്നിറക്കോപ്പുമായ”പൊന്നിന്കോപ്പെഴം യോധരാണ്ടെവ 

ചട്ടയിട്ടവയാം നി ത്ൃയമദഭദ്രമതംഗജര് 39 

ചൊടിച്ചാനക്കാര് കഠം പാരഷ്ണയംഗരഷ്യനോദാല് ചൊടിച്ചവ 
നാനൂറോളം ചത്തുവീണ൬ പാര്ത്ഥബാണങ്ങളേററവ. 11 
സത്വങ്ങളൊത്തു വീണുള്ള ശൈലശൃംഗങ്ങംം പോലവേ 
പാര്ത്ഥബ:ണങ്ങളേററാന വീണു ചിന്നീ ധരാതലം. 12 

ചുററും കാര്നിരപോലുള്ള മദം ചാടും ഗജങ്ങളെ 
എ തിര്ത്തേററൂ പാര്ത്ഥരഥം കാര് പിളര്ന്നര്ക്കനാംവിധം. 13 
ചത്താനയാഠം കുതിരകഠം തകര്ന്ന പല തേരുകഠം 

ശ്ര്ൂയന്്രച്ചടപോയിച്ചത്ത പോരാളിവീരരും 34 

മുക്തായയധം2 വീണു മൂട്! പാര്ത്ഥന് കേറിയ മാര്ഗമേ. 

1 പാര്ഷ്ണുയ- ഗു നോദാല് -- കണങ്കാലു കൊണ്ടും പെരുവി രലുകൊണ്ടുമുള്ള 
പ്രേരണയാല്, 2 മുക്തായയധം  ആയുയധങ്ങഠം കൈവിട്ട്, 
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മുഴക്കിയേററം ഗാണ്ഡീവം മുഴങ്ങും ഭൈമവാരവം 315 

ആകാശത്തില്ഗ“ഘനത്തിന്െറ ൨ നിഷ് പേഷതുല്യമേ. 

ഉടന് പിളര് പാര്ത്ഥന്െറ ശരംകൊണ്ട പെരുംപട 36 

കടലിങ്കല്ക്കൊടുങ്കാറേറററുള്ള കപ്പല് കണക്കിനെ. 

പ്രാണന് പോക്കുന്ന ഗാണ്ഡീവം തൂകും നാനാശരാവലി 17 

അലാതോല്ക്കാശനി പ്രായ'മെരിച്ചു നിന്െറ സേനയെ. 

വന്കുന്നിയേല് രാത്രി കത്തുമി ല്॥ിപ്പുട്ടില് കണക്കിനെ 18 

പൊട്ടിത്തകര്ന്നിതമ്പേററു പീഡിക്കും നിന്െറ വന്പട. 

കിരീടി ചട്ടം ചിന്നിച്ചുമരച്ചും നിന് പെരുംപട 19 

അമ്പെയ്യെല്പാടവും പാഞ്ഞുപോയിടും മട്ടിലാക്കിനാന്. 

വന് കാട്ടില്ക്കാട്ടതീ പെട്ട മാനി൯കൂട്ടം കണക്കിനെ 40 

സവ്യസാചി യെരിച്ചീടം കൌരവന്മാര് തിരിഞ്ഞുപോയ്. 

പോരില് കൈയുക്കേറിടുമാബ"ഭീമസേനനെ വാിട്ടടന് 21 

കരുവന്പടയൊക്കേയുമുഴറിപ്പിന്തിരിഞ്ഞുപോയ്. 

കുരുപ്പടയുടഞ്ഞാറേ മടങ്ങാതുള്ളൊരര്ജ”ജൂനന് 2 

ഭീമന്െറയരികില് ചെന്നു മുഹൂര്ത്തം നിന്നിതപ്പെൊഴേ. 

ഭീമനായിസ്സറംഗമിച്ചു സാന്ത്വനം ചെയ്ത ഫല്ഗുനന് 28 

വിശല്യനായരുക്കാമയെന്നേതിയാദ്ധര്മ്മപുത്രനെ. 

ഭീമന്െറ സമ്മതം വാങ്ങിപ്പ എന്നപ്പോയീ ധനഞ്ജയന് ൧4 

ഭൂവാകാശം തേമൊലി യാല് മുഴക്കിക്കൊണ്ട ഭാരത! 

ചുഴലപ്പെട്ടു പിന്നീടു വീരരാം പത്തു യോധരാല് 2൭ 

ദുൃശ്ശാസനന്െറ കഴാം നിന്മക്കളാലേ ധനഞ്ജയന്. 

കൊള്ളി കൊണ്ടാനയെപ്പേോ ലെയ ന്പെയ്മാരത്തിപ്പെടുത്തിനാര് 

ആശ'ശൂരര് വില്വലില്ലേററം തുള്ളിടംപടി ഭാരത! 

ഇടത്തു വെച്ചി തവരെത്തേരാലേ മധുസൂദനന് 417 

കിരീടിയവരെക്കാലനൂര്ക്കു വിട്ടെന്നുറച്ചുതേ. 

അര്ജ?ജൂനന് തേര് തിരിച്ചാറേ പാഞ്ഞേറീ ശുരരാമവര് ൫8 

പാഞ്ഞെത്തുമവര്തന് ചാപബാണവാജിദ്ധപജങ്ങളെ 

ക്ഷണം നാരാചാര്ദ്ധചന്ദ്രഗണത്താല് വീഴത്തിയര്ജ'ജൂനന്. 

പത്തു ഭപ്പം കൊണ്ടവര്തന് തലയും കൊയ്ത്തു വീഴത്തിനാന്: 

ചൊടിച്ചു കണ്ണുകം ചുവന്നേററം ചുണ്ട കടിച്ചഹോ 80 

പൊയാത്താര്കണക്കാ മുഖങ്ങാം മന്നില് ശോഭിച്ചിതേററവും. 

ഉരക്കുള്ള പത്തു ഭല്പങ്ങളാലാപ്പത്തു കുരുക്കളെ 

രുക"മപുംഖങ്ങളാല് രുക“മാംഗദഒരക്കൊന്നു പോയ് ജയി. 31 

1 അലാതോര്ല്ക്കാശസനിപ്രായം തീക്കൊള്ളി, കൊള്ളിമീന്, ഇടിത്തീ 
എന്നിവയെപ്പോലെ. 2 അരുക്കു" ... സുഖക്കേ ടൊന്നു മില്പാത്തവന്. 3 രുക് 

ലാംഗദര് ൦ സ്വര്ണ്ണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തോഠയംവള ധരിച്ചവര്, 



81. സങ്കുലയുദ്ധം 

ഭീമനും അര്ജ്ജുനനും കൂടി കാരവപ്പുടയില് ഭയങ്കരമായ നാശം വരുമൃതു 

ന്നു. ആനപ്പരയിരു വലിയ ഒരു ഭാഗത്തെ ഭീമന് കൊന്നൊടുക്കുന്നു. ഭീമന്െറ 
അസാധാരണമായ പരാക്രമം കണ്ടു പേടിച്ച കാരവഭടന്മാര് കര്ണ്ണന്െറ ചുററും 

ചെന്നു കൂടുന്നു. കരണ്ണന് അവരെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പായുയമശ്വങ്ങളാലങ്ങാക്കീശ!കേതു വരുമ്പൊഴേ 
തൊണ്ണൂറു പേര് കുരുരഥിവീരര് പോരിന്നു കേറിനാര്. 4. 

സംശപ്കന്മാര് ശപഥം ചെയ്തഗ്രം പാരലാകികം 
വളഞ്ഞിതു നരവ്യാഘള് നരവ്യാഘന് കിരീടിയെ, ക 

കഞ്ണൂനൂക്കേറിടും പൊന്കോലപ്പണി ശ്വേതഹയങ്ങളെ 

മുക്താമാലാഡ്യയമങ്ങളെത്താന് വിട്ടു കര്ണ്ണനറെറ നേര്ക്കുതാന്. 3 
അരിഘ നനര്ജജുനന് കര്ണ്ണുരഥം പാര്ത്തു ഗമിക്കവേ 
ബാണവരഷങ്ങളെയ്യേററ സംശപ്ൃകരടുത്തുതേ. ട്; 

വെമ്പമായവരെസ്സൂതചാപകേതുക്കളൊത്തുടന്ന 

തൊണ്ണൂര വീരരെക്കൊന്നൂ കൂരമ്പെയ്കുടനര്ജജൂനന്. 5 

കിരീടിയെയ്യ വിവിധബാണമേററവര് വീണുതേ 
സ്വര്ഗ്ഗാല് പുണ്യക്ഷയേ വ്യോമയാനസിദ്ധര് കണക്കിനെ. 6 

തേരാനയംപങ്ങളൊത്ല്. കുരുക്കഠം കുരുമുഖ്യനെ 
ഭരതാഗ്ര്യന് ഫല്ഗുന൭െ നിര്ഭയം പാഞ്ഞടുത്തുതേ. 7 
മനുഷ്യാശ്വങ്ങളിള കി ക്കൊമ്പനാനകഠം കേറിയും 
ചെല്ലും നിന്മക്കടെ പട തടുത്തിതു കിരീടിയെ. 8 

പ്രാസര്ഷ്ടി തോമരഗദാഖഠംഗബാണഗണങ്ങളാല് 
മൂടീ വില്ലാളി പീരന്മാര് കുരുക്കഠം കുരുമുഖൃനെ. 9 

ചുററും വാനില് പരന്നോരശ്ശ്പവര്ഷത്തെയര്ജ' ജകൂന൯ 

അവമ്വെയ്ക്കടച്ചിതംശഗുക്കഠം വിട്ടിരുട്ടരക്കനാംവിധം. 30 

ഉടന് മ്ളേച്ഛര് പതിമ്മൃന്നുശത3മാനയി ലേറിയോര് 
നിന്െറ പുത്രാജ്ഞയാല് പാരശ്വത്താഹനിച്ചിതു പാര്ത്ഥനെ. 

കരണ്ണി നാളീക നാരംച തോമര പ്രാസ ശക്തികഠം 
ഭിണ്ഡിപാലം കമ്പനവും വിട്ടദ്ദിപ്പിച്ചു പാര്ത്ഥനെ. 2 

ദ്വിപഹസ്പുങ്ങടം തുകീടുമാ മഹാശസ്ത്രവൃഷ്ടിയെ 
തീക്ഷ്ണഭല്പാരദ്ധചന്ദ്രങ്ങഠംകെണ്ടു കണ്ടിച്ചിതര്ജജൂനന്. 13 

ആഗ്ലുജങ്ങളെയൊക്കേയും നാനാലി ംഗശരങ്ങളാല് 

വജുങ്ങളാലദ്രിമദ്ദില് വീഴ”ത്ത” ലോഠഴംഭ്ധജാന്വിര.ം. 18 

1 കീശം . കുരങ്ങന്. 2 മുക്താമാലാഡ്യങ്ങം മുത്തുമാലകളണിയിച്ചുവ. 
3 പതമ്മുന്നു ശതം ട-- ആയിരത്തിമുനൂറു് . 



902 കര്ള്ണൂവധപചഡ്വം 

പൊന്കെട്ടുള്ളമ്പകൊഴണ്ടിട്ടാപ്പെന്നണഞ്ഞുള്ള കുംഭികഠം 
ചത്തുവിണു തീ ജ്വലിക്കും പര്പ്വരങ്ങഠം കണക്കിനെ. 16 
പിന്നെഗ്ശ ണ്ഡീ വനിര്ഗ'ഘോഷം മുഴുത്തിതു ധരാപതേ! 

ആര്ത്തും കരഞ്ഞുമുള്ളാനയാളശ്വനിനദങ്ങളം. 16 

അ്പററാനകളെല്ലാടം പാഞ്ഞൊഴിഞ്ഞിതു മന്നവ! 
യേഷ്ധാഠം ചത്തോടിയശ്വങ്ങാം പത്തു ദിക്കിലുമങ്ങനേ. 1.17 

തേരാളശ്വങ്ങളി ല്ലാതെയായ തേരുകളം നൃപ! 

ഗന്ധര്വ്വനഗരപ്രായം കാണായ വന്നിതസംഖ്യമേ. 18 

കുതിരക്കാര് ഭഹാരാജ, ചുററും പാഞ്ഞോടിടുന്നവര് 

കാണായീ പാര്ത്ഥബാണങ്ങളേററു ചത്തങ്ങുമിങ്ങുമേ. 19 
പാണ്ഡുപുത്രന്െറ കൈയുക്കു കാണുമാറായി തല്ക്ഷണം 

തേരാനയശ്വനിരയോടവനന്താനേറെറതിര്ത്തതില്. ക0 
ഉടന് മൂന്നംഗമുള്ളൂ ക്കന് പടയാല് ഭരതര്ഷഭ! 
ചുററപ്പെട്ടോരര്ജജൂനനെക്കണ്ട ഭീമന് നരേശ്വര! 21 

ചത്തു ശേഷിച്ചുള്ള ചില നിന് തേര്ക്കൂട്ടം വെടിഞ്ഞുടന് 
ധനഞ്ജയത്തേര്ക്കടുത്തു പാഞ്ഞു ചെന്നിതു മന്നവ! 22 

മിക്കതും ചത്തുഴന്നോരാസ്റ്സൈന്യം പാഞ്ഞോടിയപ്പൊഴേ 
തമ്പിയായോരര്ജ്ജൂനനെക്കുണ്ട ചെ൯൬ വൃകോദരന്. 8 
അര്ജജകുനന് കൊന്നുശേഷിച്ചോരൂദക്കറും തൃരഗങ്ങളെ 
മുടിച്ചു ഗദയാല് പോരില്ത്തളരാത്ത വൃകോദരയ. 24 
കാളരാത്രി പ്രായമുഗ്രം നരനാഗാശ്വഭോജനം 
കോട്ടുവാതില്ക്കൊത്തളവും തകര്പ്പോന്നതി ദാരുണം 5 
ഗദായൃയധം വിട്ടു ഭ"മന് നരനാഗാശ്വരാജിയില് 

കൊന്നി താഗ്ലദയൊട്ടേറെ നരാശ്വങ്ങളെ മാമിഷ।! 26 
ഇരുമ്പി൯ ചട്ടയിട്ടശവമര്ത്ത്യരെപ്പാണ്ഡുനന്ദനന് 
പൊതുക്കീ ഗദയാലുച്ചഘോഷമായവര് വീണുതേ. [7 1 

പല്ലകൊണ്ടേ മണ്ണ കപ്പിക്കിടപ്പായ് ചോരചാടിയും 

ഉടഞ്ഞു തല കാലെല്ലും ക്രവ്യാദങ്ങഠംക്കു തീററിയായ”. 28 
ചോര മാംസം വസയിവകൊണ്ടു തൃഏിയൊടും ഗദ 
കാളരാത്രിക്രൂര*യസ്ഥികൂടിത്തിന്നങ്ങ നിന്നുതേ. 9 
പതിനായിരമശ്വത്തെക്കൊന്നേറെപ്പത്തിസംഘവും 

ചൊടിച്ചു ഭിമന് ഗദയയമേന്തിപ്പാഞ്ഞിതു ചുററുമേ. 90 

ഗദയേന്തും ഭീമനെക്കണ്ടുടന് ഓരത, നിന് ഭട൪ര 
ഓര്ത്തുപോയ് കാലദണ്ഡേന്തുമ്ന്തകന് വന്നിതെന്നുതാന്. 34 
മത്തഹസ്തീന്ദ്രനെപ്പോലെ ചൊടിച്ചാപ്പാണ്ഡുനന്ദനന് 
മകരം കടലില്പ്പോലെയാനപ്പടയി ലേറി നാന്. 94 

* കാളരാത്രവക്രൂര.- മരിക്കുന്നതിനു തലേദിവസത്തെ രാത്രിപോലെ 
ഭയങ്കര. 
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ആനപ്പുടയി ലേറീട്ട കൂററന് ഗദയെടുത്തവന് 

അത്ൊക്കക്കാലനൂര് കേററീര് ക്രുദ..ന് ഭീമന് ക്ഷണത്തിനാല്. 
കൊടി മേല.ളധധ് ചട്ടയിട്ട 2 ത്തഗജങ്ങളെ 
വീണു കാണായി പി റകുള്ളചലങ്ങംം'കണക്കിനെ 34, 

ആനപ്പട മുടിച്ചിട്ടാബ്ഭീമസേനന് മഹാബലന് 
പിന്നെയും തേരിലേറീട്ട പിന്തുടര്ന്നിതു പാര്ത്ഥനെ. 36 
മിക്കതും ചത്തു പിന്വാങ്ങി യൃത്സാഹംകെട്ടൊരാബ്ബലം 

ശ്ര ചുററില്പ്പെട്ട മുററും നിന്നുപോയിതു മന്നവ! 36 

പ്രാഗല്ഭ്യം കെട്ടമാന്തിചു നില്ലുമാപ്പുട കണ്ടുടന് 
പ്രാണതാപനഃബാണങ്ങളെയ്കുതാന് മൂടിയര്ജജുനന്. 3 

പോരില് പാര്ത്ഥശരം കേറീട്ടാഠം തേര് വാജി ഗജങ്ങളം 
കേസമാഡ്യയകദംബ3ങ്ങംം പോലെ ശോഭിച്ചിതേററവും, 38 

ആര്ത്തനാദം കാരവരിലപ്പോഠം വര്ദ്ധിച്ചു മന്നവ! 

നരനാഗാശ്വസംഹാരി പാര്ത്ഥബാണങ്ങളേല്ലയാല് 39 
ഹാഹാകാരത്തൊടും പേടിച്ചന്യോന്യം പററിയങ്ങനെ 

കൊള്ളി ചുററും പോലെ ചുററിത്തിരിഞ്ഞു നിന്െറ വന്പട. 

കുരുവ൯പടയോടേ ററമുണ്ടായീ പെരുതാം രണം 

അമ്പേററു കീറാതങ്ങില്പം രഥസാദി ഹയം ഗജം. 41, 
അമ്പേററു ചട്ട പോയ് കത്താക്കാളും മട്ടായിതാബ്ബലം 
ചോരയാടിപ്പൂുത്തുനില്ലമശോകക്കാടു പോലെയായ്. കമ 

വിക്രമില്ചീടുമാസ്സറവ്യസാച്ചി യെക്കണ്ടു കൌരവര് 

കര്ണ്ണുന്ദെറ ജീവനില്ക്കാംക്ഷയില്ലാതായത്തീര്ന്നിതേവരും. 

അസഹ്യമാപ്പാരത്ഥബാണപാതമെന്നോര്ത്തു സംഗരേ 
തിരില്ലു കാരവര് പരമാഗ്ലാണ്ഡീവി മടക്കിയോര്. 4൭ 

അമ്പേല്ലപ്പെട്ടിടമവര് പോരില് കര്ണ്ണനെ വിട്ടമേ 
പത്തുദിക്കും പാഞ്ഞു ഭയോല് വിളില്ലാരത്തിതു കര്ണ്ണനെ; 65 

അവരോടേററിതു പെരുത്തമ്പെയശ്കും കൊണ്ട പാര്ത്ഥനും 
ഭീമന്മുന്പാം പാണ്ഡുഭടന്മാര്ക്ക ഹര്ഷം വളര്ത്തവന്. 46 
നിന്മക്കളോ മഹാരാജ, ചെനനൂ കര്ണ്ണുരഥാന്തികം 

ആഴത്തിലാണ്ടിടുമവര്ക്കപ്പോഠം ദ്വീപായി കര്ണ്ണനും. ക് 

വിഷമററാപ്പാമ്പുകളെപ്പോലെ കൌരവര് മന്നവ! 
കര്ണ്ണപാര്ശ്വം പററി നിന്നാരാഗ്ലാണ്ഡീ വിഭയത്തിനാല്. 48 

സരവ്വഭൂതങ്ങളും മുതൃഭയം കൊണ്ടിട്ടു മാരിഷ! 

കര്മ്മമുള്ളവയൊക്കേയും ധര്മ്മത്തെപ്പററി നില്ലമേ. 39 

നിനക്കളാവിധം ഭൂപ, മ-ഹാവില്ലാളി കര്ണ്ണനെ 

3 അചലങ്ങരം.ം പര്വ്വതങ്ങടം. 2 പ്രാണതാപനം ടട പ്രാണനെ വേദനി 
പ്പ്രീക്കുന്നതു”. 3 കേസരാഡ്യകദംബം .- പൂത്തുനില്ക്കുന്ന കടമ്പുമരം, 
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പററിനിന്നിതു വന്പുള്ള പാണ്ഡുപുത്രഭയ ത്തിനാല്. 0 
ചോരയാടി യുഴന്നമ്പേററാര്ത്തരാധവധരാട്ടടന് 

കര്ണ്ണന് പേടിച്ചിടേണ്ടെന്നാ൯ നില്ല ॥നെ൯ച്ററുമെന്നുമായ. 
ബലത്താല് നിനു ബലം പാര്ത്ഥന് ഭഞ്ജിച്ചെന്നതു കണ്ടുടന് 
വില്ലലച്ചുംകെണ്ടു കര്ണ്ണന് നിനൂ ശത്രു വധത്തി നായ്. 52 
ഓടും കുരുക്കളെ ക്കണ്ടു കര്ണ്ണന് ശ്ര്ത്രധരോത്തമന് 

ചിന്തിച്ചു പാര്ത്ഥന്െറ വധം കരുതീ നെടുവീര്പ്പൊൊടും. 63 
ഉടന് വ൯ വില്ുലച്ചാധിരഥിയായിടുമാ വൃഷ൯ 
പാഞ്ചാലരില്പ്പഠാഞ്ഞു കേറീ;ഫല്ഗുനന് കണ്ട നില്ലവേ. 54 
ചോരത്തുടും കണ്ണുമായി മന്നന്മാരുടനപ്പ്യൊഴേ 

ശരം വര്ഷിച്ചു കര്ണ്ണൂങ്കല് കുന്നില് മേഘങ്ങഠം പോലവേ. 865 
ഉടനേ കരണ്ണനെയ്യന്ന പെരുത്തമ്പുകഠം മാരിഷ! 
പ്രാണി പ്രവര, പാഞ്ചാലര്ക്കുണ്ടാക്കീ പ്രാണനാശവും. 66 
അങ്ങുണ്ടായിതു പാഞ്ചാലര്ക്കേററം ഘോഷം മഹാമതേ! 
മിത്രാര്ത്ഥമായ” മിത്രരക്ഷി സൂതപുത്രന് വധിക്കവേ. 977 

82. ഭിമദുശ്ശാസനയുദ്ധം 
സാതൃകി കര്ണ്ണപുത്രനായ പ്രസേനനേയും കര്ണ്ണന് ധൃഷ്ടദയമനപുത്ര 

നേയും വധിക്കുന്നു. കര്ണ്ണുനറെറ പരാക്രമം. ദുശ്ശാസനനും ഭീമസേനരുംഃത 
മ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഏതിരാളിയയടെ അമ്പേററു ഭിമന് മോഹാലസ്യപ്പെടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പരം കര്ണ്ണന് കൌാരവര് പാഞ്ഞൊഴിക്കെ-- 
സ്ത്ര്താശ്വത്തേരാണ്ടുടച്ചൂ നരേന്ദ്ര! 
പാഞ്ചാലജന്മാര്കളെസ്സൂതപുത്രന് 
മേഘങ്ങളെ ക്കാററുപോലാശൂഗാഘാല്?. 1 
കൂരമ്പെയ്യാസ്സൂതനെക്കൊന്നു വീഴത്തി-- 
യശ്വങ്ങളേയും നമേജയന്്റെറ 
ഭല്പം വിട്ടാസ്പതസോമന്െറ നേര്ക്കും 
ശതാനീകന് വേര്ക്കുമേ വില് മുറില്ലു. ക് 
ധൃഷ്ടൂദൃയുമ“നനാറു ബാം തറച്ഛുി-- 
ടടശ്വങ്ങളെക്കൊന്നിരളുക്കോട പോരില് 
ശൈനേയാശ്വങ്ങളേയും കൊന്നു കര്ണ്ണന് 
വിശോകനാം കേകയനേ ഹനില്ലൃയ 3 
കു മാരനെക്കൊന്നതില് പാഞ്ഞെതിര്ത്തു 
കൈകേയ സേനമപതി യൃഗ്രകര്മ്മന് 

1 ആധിരഥ 1. അധീരഥപൃത്രന്. 2 ആശുഗാഘാല്  അമ്പിള്ക്ൂട്ടം കൊണ്ടു". 



കരീ മദുശ്ശാസനയുദ്ധം റു 

ഉക്കുള്ളമ്പെയ്തിട്ട'ളക്കി പ്രസേന-- 

നൊന്നാക്കര്ണ്ണാത്മ ജനെഗ്ഗാഡയെയ്ക്ു. ലി 

മുന്നര്ദ്ധചന്ദ്രങ്ങളയച്ചവനെറ 
കൈ രണ്ടുമേ തലയും കൊയ്തു കര്ണ്ണൂ൯ 

തേര്വിട്ടവന് ചത്തു താഴഞ്തു വീ 
മഴുക്കളേറററെറാരു വ്ൃക്ഷമട്ടില്. ൭ 

ഹതാശ്വനാം സാതൃകിയെ പ്രസേന-- 
നൂക്കേറിട്ടം തീ ക്ഷണബാണങ്ങളാലേ 

മൂടാത്തുള്ളമ്മാറുടന് കര്ണ്ണപത്ര൯ 
ശൈനേയബാണാഹ നായ് പതിച്ചു. 6 

പുത്രന് ചാകെ ക്രോധമുഠംക്കൊണ്ടു കര്ണ്ണന് 
ശൈനേയനെക്കൊലുവാനായ് മുതിര്ന്നോന് 
“ ശൈനേയ, നീ ചത്തു'വെന്നും പറഞ്ഞൂ 

ശത്രുക്ഷയം ചെയ്യുമമ്പൊന്നയച്ചു. റ് 

അവന്െറയാബ്ബാണമറുത്തു മുന്നാല് 

മൂന്നമ്പെയതൂ കര്ണ്ണനേയം ശിഖണ്ഡി; 
ക്ഷുരങ്ങഠം രണ്ടെയ്ക്കു ശിഖണ്ഡിതന്െറ 
വില്ലും മുറില്ു കൊടിയും സുതപുത്ര൯. 9 

ശിഖണ്ഡിയെ ക്രൂരനാറെയ്കു ബാണം 
ധ്ൃഷൂദ്യമനാത്മജശിീ രഷം! നുറുക്കീ 
പിളരന്മകൊണ്ടാന് സുതസോമനേയും 
കൂരമ്പിനാല് വന്പെഴുന്നോരു കര്ണ്ണന്. ഉ 

മഹാഘോഷം വായഷ്ക്കുവേ തത്രധൃഷ്ട- 
ദൃയൂമ"നാത്മജന് ചാകവേ വാസുദേവന്, 

* പാഞ്ചാല്യമെത്തീര്ക്കുമേ പോക പാര്ത്ഥ! 
കരണ്ണൂദ്ധവംസംചെയ ക 'യെന്നാന് നരേന്ദ്ര! 10 
ഉടവ൯ ചിരില്ലിട്ട നരപ്രവിരന് 
കര്ണ്ണത്തേരിന്നേര്ക്കു തന തേരു വി 
രഥിത്രേഷ്യന് കൊന്നൊടുക്കുന്നവര്ക്കു 
ഭയത്തിങ്കല് ത്രാണമോര്ക്കും സുബാഹു. 11 
ഗാന്ധീവമതൃഗ്രഘോഷം മുഴക്കി 

ഞാണ്കൊണ്ടൂക്കില് കൈത്തലത്താഹനിച്ചും 
ബാണാന്ധകാരം സത്വരം ചെയ്ക കൊ 
രഥദ്ധവജേഭാശ്വഗണ്ണങ്ങളെത്താന്൯. 12 

പരന്നുപോയ് മാറെറാലി വാനിലദ്രി-- 
ഗര്ത്തത്തിലും, പക്ഷികഠം വീണുപോയി. 

[ ധൃഷ്ടൂദ്യുമ നാത്മജശീര്ഷം --ധൃഷൂ്യമനപുത്രനെറ തല. ക അദ്ര 

ഗര്ത്തം --- പര്വ്വതഗൃഹ, 
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വില്ലും വളച്ചുഗ്രമുഹൂര്ത്തനെരം 
കിരീടി പാഞ്ഞേററണ9ന്നമൂലം. 
അവന്നു തേരാല് പിറകേ തുന്ച്ചൂ 
കാപ്പേോന് ഭീമന് പാര്ത്ഥനെയേകവീരന് 
കര്ണ്ണന്െറനേര്ക്കാ നൃപപുത്രര് തേര് വി 

ട്ടേല്ന്നേരത്തേററു ശത്രുക്കളോടും. 

ആത്തക്കത്തില്ച്ചെയ്ക വന് പോരു കര്ണ്ണന് 
മുടിക്കുന്നോന് സോമകന്മാരെ മുററും 

തേരാനയശ്വപ്പുടയേ വധിച്ചു 

ഭികക്കാക്കയും പാരധമ്പെയ്ക മൂടി. 

അഞ്ളുത്ത മാജോജനമേജയന്മാര് 
കോപാല് യയധാമന്യൃ ശിഖണ്ഡിമാരും 

ഒന്നില്പാര്ത്താപ്പാര്ഷതനോടുകൂടി- 

ബ്ബ്ാണം തൂകി ക്കരണ്ണദേഹം പിളര്ന്ന. 

ഈയഞ്ചു പാഞ്ചാലരഥി പ്രവീരര് 
വൈകര്ത്തനന് കര്ണ്ണനെയേറെറതിര്പ്പോര് 
തേര്വിട്ടിളക്കാനായതില്പങ്ങ ധൈര്യാല് 
കൃതാത്മാവേയിന്ദ്രിയാര്ത്ഥങ്ങടം പോലെ, 

അവര്ക്കെഴും വില് കൊടി വാജി സൂത. 
പതാകയെല്ലാം ശരമെയ്മറുത്തും 
അഞ്ചമ്പെയ്യാനവരെക്കര്ണ്ണനെന്നി-- 
ടടൂല്ത്തിലാസ്സറി ംഹനാദം മുഴക്കീ. 

അവന് ഞാണോടമ്പിളക്കിപ്പിടിച്ചു 
ശരം രൂകുമ്പോളെഴും ചാപഘോഷാല് 
പിളര്ന്നീടുന്നോ ഗിരിവ്വക്ഷമൊത്ത 
ധരിത്രിയെന്നോര്ത്തുഴനൂ ജനങ്ങാഠം. 

മഹേന്ദ്രചാപപ്പടി നീണ്ട വില്പിനാല് 

ശരങ്ങളേററം ചൊരി യുന്ന സൂതജന് 
വിളങ്ങി പോരില്ക്കടടരശ”“മിമണ്ഡലന് 
ദിനാധിനാഥന് പരിവേഷി പോലവേ. 
ശിഖണ്ഡിയെപ്പന്തി രണ്ടഗ്രബഠാണ. 
മെയ്കാറെയ്കാനുത്തമരജസ്ത്സിനേയും 
മൂന്നാ യധാമന്ൃവെയെയ്ക്ു മുമ്മൃ-- 
ന്നമന്പെയ്കി താസ്സോമകപാര്ഷതേയരെ. 

മഹാരഥന്മാരി വരഞ്ചുു തോററുപോയ് 

മഹാഹവേ സൂതജനോട മാരിഷ! 
നിരുദൃമം നിന്നിതു പാരമാത്മവാന് 
ജയിച്ചെഴുന്നിന്ദ്രിയവസ്തു തുല്യമേ. 

34 

15 

16 

17 

38 

19 

കൂ 

ക 

ക്ക 
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കര്ണ്ണാാബ”ധിയില്ത്താണവരെപ്പയേ.ധിയില് 
തന് കപ്പല് ഭഞ്ജിച്ച വണിഗ്ജനോപമം! 
കടല്ക്കകം കപ്പല്കളൊത്ത തേര്കളാല്-- 
ക്കയറററി കൃഷ്ണാസുതര് മാതുലാഗ്ര്യരെ. [ 

ശിനിപ്രവീരന് ശിതസായകങ്ങളാ-- 
ലറുത്തു കര്ണ്ണന്റെ ശരബ്രരജങ്ങളെ 
പാിളര്ത്തുട൯ കര്ണ്ണനെയെട്ടു സായകം... 
കൊളണ്ടയ്ക്ക നി ന്മക്കളില് മൂപ്പി ലേയയമേ. 3, 

കൃപന് പരം ഭോജനുമങ്ങ നിന്മകന് 
പരം സ്വയം കര്ണ്ണനും തൂകി ബാണം 

യദൂത്തമന് നാല്വരൊടേറെറതിര്ത്തു 
ദിഗീശരോടങ്ങസുാരന്ദ്രനാംവിധം. ക 

വലിച്ചു ചീറും വലിയോരു വില്ലിനാ-- 
ലലം3 ശമാഘങ്ങഠം ചൊരിഞ്ഞിടുന്നവന് 

വിളങ്ങിനാന് സാത്യകി ദുഷപ്രധ്ൃഷ്യനായ 
ശരത്തില് നട്ടച്ചയി ലര്ക്കമട്ടുതാന്. 4൫ 

രഥങ്ങളേറീട്ടഥ സജ്ജരായുടന് 
ശിനീന്ദ്രനെക്കാത്തിതുടന് പരന്തപര് 
അണഞ്ഞു പാഞ്ചാലരഥീന്ദ്രരാഹവേ 

മരുല്ഗണം ശക്രനെയെന്നവണ്ണുമേ. ക 

അതിന്നുമേല് ഭീഷനനമായിവന്നു നിന്-- 
ഭടര്ക്കരം വൈരികളോടട സംഗരം 
നരാശ്വദന്തീന്ദ്രവിനാശനം പരം 
സുരാസുരന്മാര്ക്കുളവായവണ്ണുമേ. 4൫ 

രഥദ്വി പാശ്വങ്ങഠം പദാതിസംജ്ചവും 

ഭ്രമിച്ചു നാനാവിധ ശസ്ത്രമേററഹോ! 
പരസ്ററരംതാന് പ്രഹരിച്ചു കേവലം 
സ്ഖലിച്ചു*: മാഴ”കീ പരമാര്ത്തര് ചത്തുപോയ്. 49 

അതേ നിലഷ്ക്കുള്ളിളകാതെ ഭീമനോ.. 

ടെതിരര്ത്തു രാജാനുജനായ നിനമകന് 
ശരം ചൊരിഞ്ഞാഞ്ഞവനോടു ഭീമനും 
പാഞ്ഞേററു സിംഹം രരുവോടുപോലെതാന്, [1 [। 

മുഴുത്തു പോരായവര്തമ്മിലുല്ക്കടം 

കളിക്കവേ പ്രാണദുരോദരക്കളി 

1 വണിഗജനോപമം -- കച്ചവടക്കാരെപ്പോലെ. ക ദിഗീശര്കദിക് 

പട്പപപന്മദര്. 3 അലം മതിയാവോളം; ധാരാളം. 3 സ്ഖലിക്കംകാല് തെ 

റീ വീഴുക. 5 പ്രഭണദുരോദരക്കളി  ജീവനെക്കൊണ്ടുള്ള ചൂതട്ടേം. 
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പരസ്പരം വന്പക മൂത്തവര്ക്കുഹോ! 
സുരേന്ദ്രനും ശംബരസം കണക്കിനെ. 91 
പെരുത്തുടല്ക്കാര്ത്തിപെടും ശിതങ്ങളാം 

ശരങ്ങളെയഷ്ണാരവരേററു തങ്ങളില് 

ഒരേരദംകൊണ്ട മനോജമുഡരാം 
കരിീന്ദ്രര് തമ്മില് പിടി മൂലമാം പടി. 32 
വൃകോദരന് നിന്െറ മകന്റെ ചാപവും 
ക്ഷുരങ്ങം രണ്ടെയ്ക്ക മുറിച്ചു കേതുവും 

തറച്ചു നെററിക്കൊരു ബാത്നമെയ്ക്ുടന് 
ഹരിച്ചു സൂതന്െറ ശിരസ്സമപ്പൊഴേ. 3 
നരേന്ദ്രപുത്ര൯ന് മറുവില്ലെടുത്തവ൯ 

പിളര്ന്നു ഭീമന്നുടല് പന്തിരണ്ട (നാല് 

തനിച്ചു തന് വാജികളേ നടത്തിയും 

ശരം ചൊരിഞ്ഞാനഥ ഭീമസേനനില്. 34, 
ഉടന് ശരം സൂര്ൃയമരിചിസന്നിഭം 
സുവര്ണ്ണുവജ്രോത്തമരത്നമണ്ഡിതം 
മഫേന്ദ്രവജ്കാശനിദുസ്റഹം* വലി-- 
ച്ചയച്ചു ഭീമന്നുടല് കീറിടുംപടി. 35 
അതേററുമെയ” കീറിയൊരാ വൃകോദരൻ 
മരിച്ചതി നട്ട തളര്ന്നു വിണുപേഠയ് 
കരങ്ങം നീട്ടി പ്പെരിയോരു തേരില-- 
പ്ൂറം സ്വബോധത്തൊടുമാരത്തിതേററുടന്. 36 

83. ദുശ്ശാസനവധം 

ഭര്മനും ദുശ്ശാസനനും തമ്മില് ഏററുമുട്ടുന്നു. ഗദകൊണ്ടു” അടിച്ചുഡര്ക് ത്തി 

ഭീമന് ദുശ്ശാസനന്െറ ചോര കുടിക്കുന്നു. സത്യം പരി പാലിച്ചതിലുള്ള 
ഭീമസേനന്െറ ആനന്ദോന്മാദം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അസാദ്ധ്യക്കൈ ചെയ്തിതാ രാജപുത്രന് 

ദുശ്ശാസനന് ബഹളപ്പോരിടുന്നോന് 

ഭിമന്െറ വില്ലെയ് മുറിച്ചൊരാറ-- 
ന്വെയ്തീടി നാനൂക്കൊടു സൂതനേയും. 1. 

അതും ചെയ്താ രാജപുത്രന് തരസ്വി 

ഭീമന്െറമേലൊന്പതു ബാണമെയ് രൂ 
ഉടന് പിന്നെത്തീക്ഷ്ണബാണങ്ങാം വീണ്ടും 

തുടര്ന്നെയ് തൂ വന്പനാബഭീമനേയയം 4 

റ മഹേന്ദ്രവഭഭാശനി ദുസ്സഹം -- ഇന്ദ്രന് വജായുധം പോലെ സഹീീക്കാന് 
കഴിയാത്തതു”. 
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ഉടന് ഭീമന് ക്രോധമുഠംക്കൊണ്ടെ ശക്തന് 

വേല് ചാട്ടിനാന് നിന്െറ പുത്രന്െറ നേരേ 
അതൃഗ്രമാംമട്ടതോ കൊള്ളി മീന്പോ-- 

കാതോളമാഞ്ഞേററിന പത്തു ബാണം 

കൊണ്ടെയ്ക കണ്ടിച്ചിതു വന്പരനുണ്ണി ; 
സുദുഷ്കരക്കൈയതു ചെയ്തു കണ്ട 
പൂജിച്ചു ഹര്ഷത്തൊടു യോധരെല്ലാം. ക 

ഉടന് വീണ്ടം ഭീമനെഗ് ഘോരബഠണ-- 

ങ്കൊണ്ടെയ്ക്ിതാ നിന്നുടെ പുത്രനപ്പേം 
ക്രോധിച്ചു ഭീമന് പരമായവങ്കല് 
ജ്വലിച്ചു രോഷത്തൊടുമെ:ന്നു നോക്കി. ി 

* * നിന്നെയ'ത്തെനിക്കേററി തൂ വീര, പാരം 
സഹിച്ചുകൊഠംകെന്്റെറ ഗദാപ്രഫാരം'" 
എന്നുച്ചമോതിച്ചൊടിയോറടു ഭീമന് 
കൈക്കൊണ്ടിതുക്കന് ഗദ കൊല്ലുവാനായ്. 6 

* പറഞ്ഞു ഞാന്, ഞാനുടനിന്നു ദുഷ്ട! 

യുദ്ധത്തില് നിന് ചോര കുടി ക്കുമി പ്പേഠം 

ഇതങ്ങു കേട്ടല്ക്കടമുതൃ ഘോമര്വ. 

വേല് ചാടി നാനൂക്കൊട നിന്െറ പുത്രന്. 7 

ഭീമന് ചൊടിച്ചുല്ക്കടമൂര്ത്തി യായി -- 

ട്ടുത്ൃഗ്രമുക്കന് ഗദ വീശി വി 
അതായവന് ചാട്ടിന വേല് തകര്ത്തു 
നിന് പുത്തന്തന് തലയില്ല്ലെന്നടില്ലു. ൫ 

പ്രഭിന്നനാഗാഭ*നവന് പിടഞ്ഞാ-- 
ഞ്ഞിവനന്്റെറമേല് ഗദ വിട്ടു തിരക്കില് 
അതാലുടന് പത്തു വില്പ്പാട മാററീ 

ഭീമന് ദുശ്ശാസനനെശ്ശൂക്തിയാലേ. 9 

അതേററുടന് വീണു വിറച്ചുകൊണ്ടാ.. 

ദുശ്ശാസനന് ഗദകൊണ്ടുക്കിനാലേ 
ഹയയങ്ങളൊട്ടുക്കു നശിച്ചു രാജന്! 
പതിക്കയാല് പൊടിയായ'ത്തിീര്ന്നു തേരും. 10 

വന് ചട്ട മെയ” ക്കോപ്പുകഠം മാല ചിന്നി-- 
പ്പിടഞ്ഞിതംയാഴം ബഹുവേദനാര്ത്തനായ? 
സൂരിച്ചുടന് ഭീമസേനന് തരസ്വി-- 
നന്മക്കഠം ചെയ്തി ടിന വൈരികൃത്യം. 11 

ല് പ്രഭിന്നനാഗാഭന് പിളര്ക്കപ്പെട്ട ടേ ആനയെപ്പയോലുള്ളവന്, 
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പ്രധാനഭൂയിഷ്യജനങ്ങടം ചുൂഴ-- 
൭ .ഗ്ഘോരമാം ബഹളപ്പോര് മുഴുക്കേ 

ഭീമന് ദുശ്ശുസനനെപ്പ്ാര്ത്തു കണ്ട 
രാജന്, മഹാബാഹുവചിന്ത്യകാരി. 
ദേവീ കേശഗ്രഹണ*ത്തേയയമോര്ത്തു 

തീണ്ടാരിയായം വ്ര്ത്മോക്ഷത്തിനേയും 

കുററം വിനാ ഭര്ത്തപരാങ്മുഖന്ത്കു 
ദുടഖങ്ങളേല്പിച്ചതുമോര്ത്തു വീണ്ടം, 
കോപിപച്ലെരിഞ്ഞാനഥ ഭീമസേനന് 

നെയ വീഴാത്തിയാളീടിന വഹ്നി പോലെ 

കര്ണ്ണന് ദുര്യോധനാ ദ്രരണി ഭോജന് 

കൃപന് തൊട്ടുള്ളോരൊടൊട്ടുക്കു ചൊന്നാൻ: 

“ “ ഈദുഷടദശ്ശാസനനേ വധിപ്പന് 

രക്ഷിപ്പിനവപ്പോളിഹ യോധമെല്പാം.”" 

എന്നോതിയ്യക്കോടുമടുത്തു ചെന്നു 

കൊല്വാന് തൃടര്ന്നാന് ബലവാന് തരസ്വി, 
അതേവിധം പോരിലാഞ്ഞേററു ഭീമന് 
കുംഭീന്ദ്രനെക്കേസരി പോലെയുക്കില് 
പിടിച്ചു ദുൃശ്ശാസനനേ നൃവീരന് 

ദുര്യോധനന് കര്ണ്ണനും കണ്ടനില്ലേ. 

തേര് വിട്ട ചാടീട്ട നിലത്തിറങ്ങീ- 
ട്ടവന്്െറമേല് കണ്ണുപതിച്ചു രൂക്ഷം 
ശിതാഗ്രമാം വാളെടുത്തായവന്െറ 
കഴുത്തില് കാല് വെച്ചു പാരം പിടകയ്കകേ. 
നിലത്തു വീണോനുടെ മാറു കീറി- 
ക്കടിചചുകൊണ്ടാന് കുടുചോര ഭീമന് 

ഉടന് മറിച്ചിടഥ നിന്മകന്െറ 
ശിരസ്സു വാഠംകൊണ്ട മുറിച്ചു രാജന്! 
പ്രതിജ്ഞയെബ്ബുദ്ധിമാ൯ സത്യമാക്കാൻ 
കുടിച്ചരകൊണ്ടാനു ചുടുചേരേ ഭീധഥന് 

നോക്കിക്കണ്ടങ്ങാസ്വദിച്ചാസ്വദിചും 
ക്രുദ്ധന് ചൊന്നാനവനോടി പ്രകാരം. 

&റീമന് പറഞ്ഞു 

ൽ റൂദവീകേ ശഗ്രഹണം --- പാഞ്ചാലി യുടെ മുടിയില് പിടിച്ചിഴച്ചതു” 

അമ്മയ്യകഴും നന്മുലപ്പാല തേന് നെയ് 
സല്ക്കാരമേറും 2ധുപാനമേവം 

ആദ്ദിവ്ൃനാം തോയരസം കുടിയ്ക്കല് 
പാല് തൈര് കടഞ്ഞൃള്ളൊരു നല്ല പാനം; 

32 

33 

14 

35 

16 

17 

18 

19 

20 



ദുശ്ശാസനവധം 911 

സുധാമൃതസ്വാദിയലുന്ന മററു-- 

പാനങ്ങളും പാരിലിയന്നവററില് 

എല്ലാററിലും മേലെ രസം നമുക്കീ 

വിരോധിതന് ചോര കുടിക്കലല്ലോ. ക 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പരം പിന്നീടുഗ്രകര്മ്മാവു ഭീമന് 
ക്രോധാസ്ധവച്ചം വിഹസിച്ചു വീണ്ടം 

മരിച്ച ദുശ്ശാസനെപ്പാരത്തു ചൊന്നാൻ: 
“നിന്നെക്കാത്തു മുത ഞാനെന്തു കാട്ടും?" " കൂ 

എന്നും പറഞ്ഞങ്ങുടനാഞ്ഞു പാഞ്ഞു 
രക്തം കുടിച്ചേറിന ഹര്ഷമോടം; 

ആബ”ഭീമനെക്കണ്ടവരപ്പൊഴാരോ 

പേടിച്ചുഴന്നായവര് വീണുപോയി. 3 

അങ്ങാപതിച്ചീടിന മാനുഷര്ക്കും 
പതിച്ചുപോയ് കൈകളില്നിന്നു ശസ്ത്രം 
പേടിച്ചുട൯ വിസ്വരമാരര്ത്തു കണ്ണ 
ചിമ്മീട്ടുമേ കണ്ടിതവന്െറ രൂപം. ക 

ദുശ്ശാസനച്ചോര കുടിച്ചു നില്ലേ_ 

രാബഭീ മനെക്കണ്ടവരൊക്കയപ്പോഠം 
പാരം ഭയപ്പാടൊടി വന് മനുഷ്യ 
നല്ലെന്നുരച്ചങ്ങനെ പാഞ്ഞുപോയി. 25 

ആബ'ഭിമനാ രൂപമെടുത്തു ചേര 
കുടിച്ചുകൊള്ളന്നതു കണ്ടധാറേ 

പേടിച്ചോടി ചിത്രസേനന്െറകൂടേ 
രക്ഷസ്സാണറബ്ഭീമനെന്നായ് ഭടന്മാ൪. 46 

മണ്ടീടുമാച്ചിത്രസേനന്െറ നേര്ക്കു 
ചെന്ന യധാമനയവാം രാജപുത്രന് 

ബലത്തൊടും പേടികൂടാതെ ചുററും 

കൂരമ്വേഴങ്ങായവന് മെയ്യിലെയരൂ. 217 

പാഞ്ഞെത്തീടും നാവു നീട്ടുന്ന കൂററന് 
സര്പ്പം പോലേ ക്രോധവിഷം വിടുന്നോന് 
തിരിഞ്ഞു പാഞ്ചാലനെ മൂന്നു ബാണ... 
മെയ്കീടിനാനാറുടന് സൂതനേയും. 28 

ഉടന് സുപുംഖം ചിറകുള്ള തീക്ഷ”ണ.. 
ശരം ചെവിക്കുററിവരേ വലിച്ചും 

ശൂരന് യയധാമന്യ തൊടുത്തു വിട്ടു 

പെട്ടെന്നവ൯്തന്െറ ശിരസ്സുറത്തു. കഴ 
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ആത്തമ്പിയാം ചിത്രസേനന് മരിക്കേ 
ക്രു ദധന് കര്ണ്ണന് പൌരുഷം കാട്ടവാനായ് 
പാഞ്ഞേററു പാണ്ഡുപ്പടയിങ്കല് വീരന് 

തടുത്തെതിര്ത്തു നകുലന് തദാനീം. 30 
അമര്ഷാി ദുശ്ശാസനനെബ'ഭീ മനങ്ങു വധിച്ചുടന് 

കൈ രണ്ടിലും ചോര നിറപച്ചെടുത്തുഗ്രരവത്തൊട്ടം 33 
ലോകവീരന്മാര്കഠം കോംക്കുംവണ്ണമിങ്ങനെ ചെറല്പിനാന്. 

ഭീമന് പറഞ്ഞു 

ഇതാ നിന് കണ്ഠരുധിരം കുടിപ്പേന് പുരുഷാധമ! 82 

വീണ്ടും പൈപൈയെന്നു ചൊലുകി നിസ്സ്റം ഹൃഷ്ടനായി നീ. 
വീണ്ടും പൈപൈയെന്നു നമ്മെപ്പാര്ത്തന്നാരാരു തള്ളിയോ, 
വീണ്ടം പൈപൈയെന്നവരെപ്പാര്ത്തിതാ തുള്ളിടുന്നു നം. 
പ്രമാണകോടിശയനം, കാളകൂടവിഷാശനം, 34 

കൃഷ്ണസര്പ്പക്കടി,യരക്കില്ലത്തില് ചട്ടെരിക്കലും, 
ചൂതാലേ രാജ്യഹരണം, കാട്ടിലുള്ളോരു വാസവും, 35 

ദാരുണം ദ്രാപദിയയടെ മടി ചുററിപ്പിടിക്കലും, 

യുദ്ധത്തി ലിഷ്വസ്പരഗണം, ഗൃഹത്തി ലസുഖങ്ങളും, 36 

വിരാടഗേഹേ ഞങ്ങഠംക്കാ ക്ലേശവും പലമാതിരി, 
ഗാന്ധാരഭൂധാര്ത്തരാഷ 'ട്രകരണ്ണദുര്മ്മന്ത്രിതംവഴി 37 
ഏററ ദഃഖത്തി നൊക്കേയും നീയൊരാളാണു കാരണം. 
നാമീ ദുഃഖങ്ങളറിയും, സുഖദേല്പീലൊരിക്കലും, 38 

സപൃത്രന് ധദൃതരാഷട്രന്െറ ദുഷ്ടിനാല് ഞങ്ങളെപ്പെഴെം. 
സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

എന്നുമച്ചിട്ട തൃപതേം, ജയം നേടി വൃകോദമന് 99 
കൃഷ്ണാര്ജജുനന്മാരൊടോതിപ്പി ന്നെസ്സുസ്മിതമായ് നൃപ! 

നിണം പുശിച്ചോര വായില് കലര്ന്നോന് 
പാരം ക്രുദ്ധന് ഭീമസേനന് ബലിഷ്ഠന് 
* “പോരില് ദുശ്ശാസനനില് ചെയ്യൊരെന്്ററ 

സത്യം വീരന്മാര്കളേ, ഞാന് നടത്തി. 40 
ചെയ് വേന് രണ്ടാതേ വേറിട്ടു ഒര്യോ-- 
ധനാഖ്യനാം യജ്ഞപശുപ ഹാരം. 
ആദ്ദുഷ്ടന്്ര ൯ തല കാലാല് ചപിട്ടി- 
ശ്ശൂമം കൊഠംവേന് കൌരവന്മാര്കഠ: കാണ്കേ. 41 
ഇതീവിധം ചൊല്ലിയേററം പ്രഹൃഷ്ട-- 

രശുച്ചത്തി ലാര്ത്തു രധി രാര്ദ്രഗാത്രന്'! 
മഹാബലന് നദനം2 ചെയ്ത വന്പന് 
വൃത്രദ്ധവംസം ചെയ്ത ശക്ര൯ കണക്കെ ടമ 

ചെയ് ക. അലറുക, 



84. നകുലപരാജയം 

ദുര്യോധനന്െറ പത്തു സഭഹാദരന്മാരെ ഭീമന് വധിക്കുന്നു ഇതു കണ്ട 
ഭയ പരവശനായ കര്ണ്ണനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു അര്ജ്ജുന നോടു യുദ്ധം ചെയ്*തു 

പകരം ചോദിക്കാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വൃഷസേനനോട യുദ്ധം ചെയ്തു 
ക്ഷീണിച്ച നകുലന് ഭീമന്െറ രഥത്തില് ചെന്നു കേറുന്നു. 

൩.ഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ദുശ്ശാസനനെ ഹിംസിക്കെ നിന്െറ മക്കം മഹാരഥര് 

വീരരുഗ്രക്രോധവിഷര പോരില് പിന്തിരിയാത്തവര് 1 
നൃപ, പത്തായം മഹാവീര്യര് മൂടീ ഭീമനെയമ്പി നാല്. 
നിഷംഗി പാശി കവചി ദണ്ഡധാരന് ധനുഗ്രഹന് 7 

അലോലുപന് സഹന് ഷണ്ഡന് വാതവേഗന് സുവര്ച്ഛുനും 

ഇവരൊന്നിച്ചു ചേര്ന്നേററം ഭ്രാതൃവ്യസനകര്ശിതര് 3 
തടുത്തി തമ്പെയ്ക്ു മഹാളജനാം ഭീമസേനനെ. 

ആ മഹാരഥരമ്പെയ്കു ചുററുമേ തടയയന്നവന് 4 

ക്രോധാഗ്നി രക്തനയനന് ഭീമന് ക്രുദ്ധാന്തകാഭനായ”. 
ആപ്പത്തു ഭാരതമ്മാരെപ്പത്തു ഭല്പങ്ങളാലുടന് 5 
രക്മപുംഖങ്ങളാല് രുക”മാംഗദരെക്കൊന്നു മാരുതി. 
ആ വീരരെക്കൊന്നവാറേ പാഞ്ഞുപോയിതു നിന് ബലം 6 
സൂതപുത്രന് കണ്ടുനില്ലെപ്പാണ്ഡുപുത്രഭയാര്ത്തിയാല്. 

അപ്പോം കര്ണ്ണന് മഹാരാജ, വ൯ ഭയത്തിങ്കലാണ്ടുപോയ 
ലോകത്തിലന്തകനട്ട കണ്ടാബ്ഭീമന്െറ വിക്രമം. 
ആകാശം കണ്ടുള്ളറിഞ്ഞു ശല്യന് പോരില് വിളങ്ങുവോന് 8 
ശത്രുജിത്താം കര്ണ്ണ നോട ചൊന്നാൻ കാലാനുരൂപമായ'. 

ശല്ൃയന് പറഞ്ഞു 

രാധേയ, നീ നടുങ്ങായ”ക നിനക്കൊക്കില്ലിതൊട്ടുമേ 9 
ഭീമസേനഭയാര്ത്തന്മാരിതാ ഭഒണ്ടന്നു മന്നവർ. 
ദുര്യോധനനുഴന്നല്ലോ ഭ്രാതൃവൃയസനകര്ശിതന് 10 
ദുശ്ശാസനന്െറ അധിമം മഹാത്മാവു കുടിക്കവേ 

ബുദ്ധികെട്ടും ശോകമേററും മനൃവററുമുഴന്നവന് 21 

ദുര്യോധനന്നു ചുഴലെയയുപാസിക്കുന്നതി പ്പൊഴേ 

കൃപന് തുടങ്ങിയോര് കര്ണ്ണ, ചത്തു ശിഷൂര് സഗര്ഭ്യരും. 12 
മെച്ചം നേടിപ്പംണ്ഡവന്മാരര്ജ് ജൂനന് മു൯പെഴുന്നവര് 

നിന്െറ നേരിട്ടു ശൂരന്മാര് നില്ുനനൂ പോരടിക്കുവാന്. 33 

നീയോ പുരുഷശാരദ്യൂല, വന് പാരുഷമമര്ന്നവന് 
ക്ഷാത്രധര്മ്മം മ൯പി ലാക്കിദ്ധനഞ്ജയണനൊടേല്ലെടോ. 14. 

ഭാരമെല്ലാം നിങ്കലല്ലോ ധാര്ത്തരാഷ 'ട്രനണച്ചതും 

അതേത്തുക മഹാബാഹോ യഥാശക്തി യഥാബലം; 10 
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ജയില്ലാല് കീര്ത്തി വലുതാം, തോററാല് സ്വര്ഗ്ഗമതും ദ്രഡ്ഥം. 
വൃഷസേനന് സൂതപുത്ര, സംക്രുദ്ധന് നിന്െറ നന്ദനന് 

നീ മോഹമാണ്ട നില്ലുമ്പോഴയം പാണ്ഡുപുത്രരൊടേല്ലയാം. 

സഞ്ജയന് വറഞ്ഞു 

തേജസ്റസ്റേറും ശല്യരുടെയീ വാക്കിങ്ങനെ കേട്ടതില് 
പോരിന്നുറപ്ലൊരാബ ഭാവം വേണ്ടതുഠാക്കൊണ്ടിതായവന്൯ന്. 

ഉടന് ചൊടില്ലാ വൃഷസേനനേററു 

തേരാണ്ടോനാബ “ഭീ സേനനെറ നേരേ 
ദണ്ബഡേന്തിട്ടം കാലനെപ്പോലെ നിറ്റ 

സൈന്യം ഗദാഫസ്പനായ” തച്ചൂടയ്ക്കു. 
ഉടന് തിരിഞ്ഞു നകലന് പ്രവീരന് 
ചൊടിച്ചമ്പെയ്തരിയെപ്പഡചെയ വോന് 

കര്ണ്ണാത്മഭൂവെസ്സുമരത്തില് പ്രഹൃഷ്യ൯ 
ജംഭ൭ന്െറ നേരേ ജിഷ“ ണവാമിന്ദ്രടട്ടില്. 
ഉടന് വീരന് സ്ഫാടികം ബിന്ദുചിത്ര-- 
ദ്ധവജം ക്ഷുരത്താല് നകുലന് മുറിച്ചു 
ഭല്ത്താലേ കര്ണ്ണപുത്രന്െറ പൊന്നിന്-- 
പട്ടം കെട്ടിച്ചിത്രമാം വില്ലുമപ്പേോഠം. 
ഉടന് വേറേ വില്ലെടത്തിട്ട ശീ(ഘം 
കര്ണ്ണാത്മഭൂ വെ യ്ക്കിതാപ്പംണ്ഡുഭൂവെ 
ദിവ്യാസ്ര്ത്താലശ്വിജനേ മഹസ്രൂന് 
ദുശ്ശാസന൯ന്തന് പകരം വീട്ടവാനായ'ം 
പരം ചൊടിച്ചാ നകുലന് മഹാത്മാ 

ശരങ്ങളല്ക്കാപ്രതിമങ്ങളെയ്ക്ക 
ദിവ്യാസ്ധ്രരഘം തൂുകിനാ൯ കര്ണ്ണപുത്ര.- 

ന്ര്രരജ്ഞനായോന് നകലന്െറ നേരേ. 
ശരാഭിഘാതത്താലുമീ രുട്ടിമനാലും 

സ്വഭാസ്സ്ാലങ്ങസ്തുവാതത്തിനാലും 
ജ്വലിച്ച താക്കരണ്ണപുത്രന് നരേന്ദ്ര! 
ചപെരുത്താജ്യാഹുതിയേററഗ്നി പോലേ. 
കര്ണ്ണഒെറ പുത്രന് നക്ലന്െറയശ്വ-- 
ങ്ങളെ ക്കൊന്നാനുത്തമാസ്റ്രങ്ങളാലേ 
വനായയജങ്ങളെയാഡസ്സ്റന്ദരന്െറ 

വെളുത്തു പൊകോലപ്പണിയന്നവറേറ. 

ഹയങ്ങഠം ചത്തീടിന തേരു വിട്ട 

പൊന്തിങ്കരളേന്തന്നൊരു ചര്മ്മമേന്തി 

36 

17 

18 

20 

21 

കി 

കട 

24 

1 ഉല്ക്കാപ്രതിമങ്ങ ഠം --- കൊള്ളിമീന് പോലുള്ളവ. 9 തട്ട്” _. കോപം. 
ട് വനഠായുൂജം .വനായുദേശത്തുണ്ടായവ. (അശ്വങ്ങളുടെ വിശേഷണം). 



നക്ലപററജയം 1] 

ആകറഠശമൊക്കുന്നൊരു വാളമായി-- 

ച്ചാടിക”ഖഗപ്രായമവന് ചരിച്ചു. ി 
ഉടന് നഭസ്സ്സേറി നരാശ്വനാഗ-- 
ക്കൂട്ടം വെട്ടീ ചിത്രമാര്ഗ്ഗം ചരി പ്പോന് 
വാളേററററിട്ടവ വീണ പശുക്കഠം 
പോലേ ശാരിത്രത്തിലങ്ങശവമേധേ. 2€ 

രണ്ടായിരം ദപേമെഴം യുദ്ധശാണ്ഡര് 

നാനാനാട്ടാര പേററിയോര് സത്യസന്ധര് 
ഒറററ്നൂടന് നകുലന് ഖെട്ടിയററു 
സാരേപസുഃവാല് ചന്ദനദ്രമക്ം പേലെ. 7 
ഴെക്കോടമാ നകുലന് വന്നി ടമ്വേഠം.. 

ക്രര്ണ്ണന്െറ പുത്രന് ദ്ൂതതേററു കേറീ 
പോരില്ക്കൊല്വാന് പല തിക്ഷണാശുഗങ്ങു... 

ളെതിര്ത്തെയ്യാനപ്പെഠളെല്പാടവും താന്. 28 

അനമ്വെയത്തേററാ നകുലന് വീരനേയും 
വേധിച്ചിതായാഠം വിദ്ധനേററം ചൊടിച്ചും 
മഹാഭയേ വന്പെഴം ഭീമനണ്ണന്൯ 

കാപ്പേോനവന് കാട്ടിനാന് ഭി മകര്മ്മം. 29 
തേരാനയാഒശ്വഗണം തകര്ത്തു 
കൂത്താടിടുന്നവനെക്കര്ണ്ണപത്രന് 

കോപിച്ചെയ്യാന് പതി നെട്ടമ്പിനാലേ 
വീര്യം കൂടം നകല൯ന്തന്നെയപ്പേഠഠം. 30 

വന് പോരിലാ വൃഷസേനന് നരേന്ദ്ര! 
വല്പാതെയ്യോരെയ “ത്തു കൊണ്ടാത്തരസ്വി 

ക്രുദ്ധന് പോരില് കര്ബണ്ണജനേ വധിപ്പം൯ 

പാഞ്ഞെത്തി നാന് പാണ്ഡ ുസുതന് നൃവീരന്,. 31 

പക്ഷം വിരിച്ചാമിഷത്തിന്നു പാഞ്ഞു 
ചെല്ലം ശ്യേനത്തെക്കണക്കാഹവത്തില് 
വീര്യം കൂടം നകലന്തന്നെയേററം 
കൂരമ്പെയ'“രൂ വൃഷസേനന് തദാനീം. മു 
അവന് തൂകും ശരജാലങ്ങഠം പാഴാം-- 

വിധം ചുററീ നകുല൯ ചിത്രമാര്ഗ്ഗം 

ഉടന് ചിത്രം വാളമായി ക്ഷണത്താല്-- 
പ്ചരിച്ചീടം നകലന് തന്െറ രാജന്! 39 
താരാസഹസ്സം കലരും ചര്മ്മധെയ്ത്ക 
തകര്ത്തു വന പോരിലാക്കര്ണ്ണപത്രന്. 

3 ശാമിത്രം .-യാഗത്തിലെ മൃഗബലി. 2 സാരേപ്സുഷകാതല് കി 
ടാന് ആഥ്രഹ ക്കുന്നവന്, 3 ചന്ദനദ്രുട- ചന്ദനമരം. 
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അവന്െറയാ മൂര്ച്ച കൂട്ടന്ന ഭാരം 
താങ്ങി ക്കൊഠംവോരുറ വേര്വ്വിട്ട ഖഠംഗം 
ശത്രുക്കഠംതന് മെയ്യറുപ്പേഠന്നു ഘോര-- 
മിളക്കുമ്പോഠംഗ് ഘോരസര് പ്പോപമാനം 
ശരങ്ങളാറെയ്കുടനേ ശത്രുഘാതി 
ക്ഷുരങ്ങഠം കൊണ്ടങ്ങു മുറിച്ചു വാളം, 

മുറജ്മൂ തേച്ചയൂട്ടിയ സായകങ്ങഠം 

തറച്ചു പിന്നെ സ്പനമദ്ധ്യഭാഗേ. 
സുദൃഷ്കരം മററു മനുഷ്യരാലേ 

പരം ശ്രേദ്യപ്പണി ചെയ്തിട്ട വന്പന് 
സ്വയം ഭീമത്തേരണഞ്ഞു നരേന്ദ്ര! 
ശരാര്ത്തനാം നകുലന് വേഗമോട്ും. 

ഹതാശ്വനാ മാദ്ര1ജന് ഭീമസേന-- 
രഥത്തിങ്കല് കരണ്ണുസുതാഭിതപ്ൃയന് 

ചാടിക്കേറീ മലയില് സി ഹമട്ടില് 
നോക്കിക്കണ്ടങ്ങരജ് ജൂനന് നില്ലയവേ താന്. 
ഉടന് ക്രരുദ്ധന് വൃഷസേനന് മഹാത്മാ 
ശരാഘമായവരില് തുകി വീരന്. 
ഒററത്തേരാണ്ടുള്ളൊര-പ്പാണ്ഡുപുത്ര-- 
ന്മാമെശ്ശൂരം കൊണ്ടു കാറും പ്രകാരം. 

ആപ്പാണ്ഡവന്തന്റെറയാത്തേരുടയ്ക്ക്കു 
ക്ഷപ്രം വാളം ബാണമെയ്മങ്ങറുക്കേ, 
ഉടന് പാര്ത്ഥന൯ന്തന്നൊടാബ”ഭീമനോതീ: 
" *കാണ്കാര്ത്തനാം നകലനന്തന്നെയിപ്പേഠം. 
ഈക്കര്ണ്ണൂജ൯ നമമ്മാടുമേററിടുടന്നി-- 

രതെന്നാരല് ഭവാന് കര്ണ്ജൂഭവോടെതിര്ക്കൂ.' 

കിരീടിയിച്ചൊന്നതു കേട്ടനേരം 
വൃകോദരത്തേരൊടടുത്തു പിന്നെ 
കപിദ്ധജം വാസുദേവന്ദ നടത്തും 

തേരോടിച്ചു വൃഷസേനന്െറ നേരേ. 

85. വൃഷസേനവധം 

34 

38 

86 

37 

98 

39 

40 

കുളിന്ദരാജാവി ന്െറ മക്കളും ആനപ്പുടയും ചത്തൊടുങ്ങുന്നു. കര്ണ്ണപത 
നായ വൃഷ സേനന് നകലപ പുത്രനായ ശതാനീകന്െറ തേര്ക്കുതിരകളെ കൊന്ന 

അര്ജ്ജുനന് പാഞ്ഞെത്തി ആ കര്ണ്ണപുത്രനെ സംഹരിക്കുന്നു. 

ക്രുദ്ധനായ കര്ണ്ണന് അര്ജ്ജുനന്െറ നേര്ക്ക പായുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തു കണ്ടു്, 

നകലനെയഥ വില് വാം തേരുമില്പാതെ കര്ണ്ണാ... 
ത്മജനുടെ ശരമേററസ്ൂത്തിലങ്ങാണ്ടു കണ്ടും 



വൃഷസേനവധം 

കൊടീയിളകി മുഴങ്ങിത്തുള്ളിയ ശ്വങ്ങളോടും_. 

പടി ഹരിയുടെ വാക്കാല് വന്നുചേ ൭൬ രഥത്ങഠം. 

ദൂപദതനയരഞ്ചാഴം ചെന്നു ശൈനേയനോടും 

ദ്ൂരപദജയടെ ശത്രുദ്ധവംസി മാര് മക്കളഞ്ചും 

ഉരഗനി ഭശരാഘ കൊണ്ട നിന്നഠന തേരാഠം-- 

അതിരകളെ മുടിച്ചും കൊണ്ടതാനാത്തശസ്ത്ര൪. 

ഉടനവരൊടെതിര്ത്തു നിന്െറ തേരാളര് വെക്കം 

ഹൃുദികസുതകൃപന്മാര് ദ്രണിദര്യോധനന്മാര് 

ശകനിസുതവൃകന്മാര് ക്രാഥദേവാവ്ൃധന്മാര് 

ഗജജലധരഘോഷത്തേര്കളം വില്ലുമായി. 

നരവരരഥിവീരന്മാര്കളെപ്പത്തുമഞ്ചും 

നരവര, ശരജാലംത൭കാണ്ടു താഡിച്ചു നാര്ത്തീ 

പുതുമകില്നിറമൊക്കു- കുന്നുകഠംക്കൊക്കുമുക്കന്. 

കരിനിരയൊടു കൂടിഭപച്ചന്നു കേറീ കളിന്ദര്. 

മുറയ്ക്കു കോപ്പിട്ട ഹി മാദ്രിജങ്ങളംയ്.. 

പ്പടയ്ക്ക്ൊരുങ്ങം ദുടര് കേറിയുള്ളവ 

വീളങ്ങി ഭപാന്കോടപ്പഴുമാഗ്ലജങ്ങഠം വാ-- 

നണഞ്ഞ മിന്നര്പ്പവണനര് കാര്കഠം പോലവേ, 

കളിന്ദപുത്രന് ശരമെയ തു പത്തുടന് 

കൃപന്നു ചെയ” മു ഹയസുതപീഡനം 

പരം കൃപാചാമൃശരങ്ങളേററവന് 

ഗജത്തൊടും ചത്തു പതിച്ചു ഭൂമിയില്. 

കളിന്ദപത്രാനുജനര്ക്കരശ”മി കഠം 

ക്കെതിരത്തിടം തേമരസായകങ്ങളാല് 

രഥം തകര്ത്താര്ത്തി തൂ പാരമാര്ക്കുവോ-- 

തറുത്തു ഗാന്ധാഭവരന് ശിരസ്സിനെ. 

കളിന്ദരെക്കൊന്നു മുടിക്കവേ പരമം 

പ്രഹൃഷൂരായ“ നിന് രഥവീഭരാമവര് 

വിളിച്ചു ശംഖങ്ങളനെ വില്ലുമമ്പുമായ”-- 

ത്തെളിഞ്ഞു ശത്രുക്കളൊ ടേററ വീണ്ടുമേ. 

ഉടന് നടന്നു കടുയദ്ധമാക്കുരു-- 

പ്ൃടയുഹോ! സ്ൃഞ്ജയപാണ്ഡവേയരായ 

ശരാസി വേലദഷ്ടിഗദാമഴു ക്കളാല് 

നഭാശ്വനാഗക്ഷയമൂലമാകലം. 

രഥാശ്വദന്തീന്ദ്രപദാതി മാര്കളം 

പരസ്പരം വച്ചുപതിച്ചു ഭൂളിയില് 

തടീരത്തൊടൊത്തോരിടിയുള്ള കാര്കലം 

മൂൂഡം കൊടുങ്കാററിലുടഞ്ഞിടുംപടി. 

6177 

10 



918 ംരല്റ്യുവധപ്ളു 

ഉടന് ധതോന് കമതദ്വിപങ്ങളേ 

രഥങ്ങളെപ്പത്തികളേയുമേറ-വും 

ഹനിച്ചു ഭോജന് ഹയജാലവും ക്ഷണാല് 

പതിച്ചു ഭോജാശുഗമേററവററകഴഠം. 

ഉടന് പരം ദ്രയണിശരങ്ങളേററു മൂ-- 

ന്നിഭങ്ങഠം യോധായയധകേതനാന്വിതം 
മരിച്ചു വീ ബത വജ്കൂമേററുടന് 

മഹാചലം മൂന്നു പതില്ലിടുംപടി. 

കുളിന്ദരാജാവരജന്െറ തമ്പിതാന്൯ 

സ്തനാന്തരത്തില് ശരമെയ്തിതപ്പ്ൊൊഴേ 
ഭവാനെറ പുത്രന്െറ, ഭവാററെറ പുത്രനെ-- 

യ്കറുത്തി തായാഒളെ യയമാനയേയു മേ. 

ഗജേന്ദ്രനാ മന്നവപുത്രനൊത്തുടന് 

പതിച്ചു രക്തം വളരെഭച്ചാരിഞ്ഞുഹോ! 
ഘനാഗമേ; വാസലവ്ൂമേദറ നീര് 

ചുരന്ന ചെഞ്ചാധൃചയ്ത്ു തുല്യമേ. 

കളിന്ദപുത്രന് വിട്ടമഠാന വാജ് തേര് 
സൂതാഡ്യയനാകും ശകനെടപ്പുതുക്കിതേ 
പതിചുപോയ” ക്രാഥശരത്തിനാലതും 
മേലാളൊടും വജ്ൂഹതാകദ്രി പോലവേ. 

തേരാണ്ടിടും ക്രഥനൃപന് ഗജസ്ഥനാ-- 
മാപ്പാര്വ്വതീയാശുഗമേററു ചത്തുപോയ് 

ഹയങ്ങാം സൂതന് കൊടി വില്ലുമൊത്തു വന് 
കാറേററെറാടിഞ്ഞുള്ള മരം കണക്കിനെ, 

വ്ൃകന് ഗിരിക്ക്'ശനെഴും ഗജത്തിനെ-- 
ശൂരങ്ങളീരാറുടഒ നയ്ക്കു കീറിനഠന് 

രഥാശ്വമൊക്കും വൃകനെ, ദീ പേന്ദ്രനോ 
പദങ്ങഠം നാൽ കൊണ്ടു പെൊമുക്കു 1യപ്പപൊഴേ. 

പതിച്ചു ദേലാളൊടുമാഗ്ലജേന്ദ്രനും 

ഭൃശം വിടും ബദ്രുശരങ്ങളേററഫോ! 
പതിച്ചു താനും സഹദേവസുൂന്ു മഠ- 
ഗധന്െറയമ്വേററവനംഗദാഹ്വയന്. 

പരം രദം: വാല് തല കാല്കളാല് ഹനി-- 

പ്പൊൊരാന ഗാന്ധാരകളിന്ദവാഹരെ 

മരങ്ങളെദ്ധൂളി രുത്തുപോലെതാ-- 

നരം കുഴക്കി പ്പൊടിയാക്കി വീട്ടതേ 

1 ഘനാഗമേ മഴക്കാലത്തു”. 2 രദംംം കൊമ്പു” 

1.3. 

മ 

3.3 

14, 

106 

37 

19 

39 



പ്ൃഷസേനവധം വ 

ഉടന് ചിരിച്ചേഠററവു മ്പ തൂുകിനാ൯ 

കള ന്ദപുത്രന് നകുലാത്മജന്െറ മേല് 
അവനോ പൊയ൦ത്താര്മുഖമാം ശി രസ്സ്സീനെ 

ക്ഷുരത്തിനാല് നാകുലി കൊയ്ക്കവിട്ടതേ. ൧0 
ഉടന് ശതാനീകനെ മൂന്നു മൂന്നു;ധാ൯ 
ധനഞ്ജയന്തന്നെയുമെയ്ക കര്ണ്ണജന്൯ 

ശരത്രയം ഭീമനെയേഴു മാദ്രിഭൂ-- 
വിനെപ്പരം കണ്ണനെയാറുമാറുമേ. 21, 

അമാനുഷക്കൈയവനങ്ങു ചെയ്കുക-- 
ണ്ടരം പ്രഹര്ഷിച്ചു പുകഴ്ത്ത॥ കാരരവര് 
ധനഞ്ജയന്തണ്െറ പരാക്രമജ്ഞര് തീ. 
യതിങ്കലീയാഠം ഹതനെന്നുറച്ചുപോയ്. കൂമ 
ഉടന് പരദ്ധ്വംസി കിരീടി കണ്ടു 
ഹതാശ്വനാ മാദ്ദ്കുമാരനെത്താ൯ 

ജനാന്തരേ? കല്ലമൂനെയും ശരീരം 
മുറി പ്പെടുത്തഞാനെ കണ്ട വേഗം. 28 
എതി ത്തു ചെന വ്ൃഷസേനനെ രണേ 
മുറയ്ക്കു കരണ്ണന്നുടെ മഡ്പില് നില്ലവേ. 
രണാങ്കണത്തില് ബഹൃുബറാണധാരി യായ് 
വരുന്നൊരുഗ്രന൯ നരവീരനോടുടന് 44 
എതിര്ത്തിതാക്കര്ണ്ണസുതന് മഹാരഥന് 

സുമേന്ദ്രനോടാ നമുചിക്കു തുല്യമേ. 

ഉടന് രഥത്താലന്നയുന്ന പാര്ത്ഥനെ-- 
ശൂരം പ്രയോഗിച്ചഥ കരജ്ടപത്രന്. 25 
നദിച്ചിതുപ്പം സുഃഹാനരേഭാവനു 
ശക്രങ്കലെയ്യാ നമുചിക്കണക്കിനെ. 

ധനഞ്ജയന്തനെറയിടത്തുകൈയ്ക്കു 

ശരങ്ങഠം വിട്ടു വൃഷസേനനുഗ്രം ൧6 

മുകുന്ദനേയയം ശമദൊന്൯പതെയ്ക്ക 

ശ്രരങ്ങഠം പത്തെയ്കി തു പര്ത്ഥനേയും. 

മുന്പേതന്നേ വൃഷസേനന് കഠോര-- 
ശരങ്ങളേല്ലിച്ച വളര് ക്ഷവാഹന്3 7 
കോപം കുറഞ്ഞൊന്നു കലര്ന്നു കര്ണ്ണ -- 
പുത്രന്െറ ഹിംസ്റ്റു മനസ്സവെല്ലു. 

കിരീടി പെടെന്നടരില് ചൊടിച്ചു 
നെററിക്കണിത്രിശിഖദ്രൂവ മായി 4 248 

11 പരദ്ധവംസി ... ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുന്നവന് . 2 ജനാന്തരേംംആരയംക്കൂട് 

ത്തീല്. 3 വളര്ക്ഷവാഹന് ടം രഥത്തില് വ്വെള്ളക്കുതിരകളെ പൂട്ടിയവന. 
4 തൂവിശിഖ്രരൂവുമായി .. മൂന്നായിച്ചുളിഞ്ഞ നെററിയോടുക്ൂട 1. 



920 കര്ണ്ണ്ുവധപര്വ്വ ം 

ചൊരിഞ്ഞു ബാണങ്ങളടന് മഹത്മാ 

നരേന്ദ്ര, കര്ണ്ണാത്മജനേ വധിപ്പാന്. 
പത്തമ്പെയ്കാനി വനെപ്പിന്നെ മുററും 

മര്മ്മംതോഠറ്ും ശങ്കയെന്ന്യേ കിരീടി 9 
ക്ഷുരങ്ങഠം നാലെയ്യഥ വില് മറിച്ചു 

കൈ രണ്ടുമമ്മട്ടു ശിരസ്സമൊപ്പം. 

അവന് പരം പാര്ത്ഥശരങ്ങളേററു 

രഥാല് പതിച്ചു തല കൈകളറേറാന് 30) 
വളര്ന്നു പുവേന്തിന മാമരം കാ... 
ററടിച്ചു ശൈലാല് മറിയുംപ്രകാരം. 
അമ്വേററു തേര്വിട്ട മറിഞ്ഞു വീഴു-- 

മാപ്പൂത്രനെക്കണ്ടഥ സൂതപുത്രന് 31 
കിരീടിതന് തേരൊടു തേരെതിര്ത്തു 
ചൊടിച്ചു ചെന സുതനാശതഘഏന്!. 

86. ശ്രീകൃഷ“ണവാക്യം 

കര്ള്റ്ണന് അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇസി കര്ണ്ണുനെ കൊല്ലാന് താമ 
സീക്കരുതെന്നും കൃഷ്ണന് അര്ജ്ജുനനോടട പറയുന്നു. അര്ജ്ജുനന് ആവശ്യ 

ഒപ്പട്ടതനുസരീച്ചു് കൃവ്യന് അര്ജ്ജുനനെ കര്ണ്ണുസമീപം എത്തിക്കുന്നു, 

സക്ജയന് പറഞ്ഞു 

കോളിളക്കം കൊണ്ട കടല്പോലാർത്തെത്തുന്ന വന്പരന 

വാനവര്ക്കും ദുര്ന്നി വാര്യനായോനെപ്പാര്ത്തു കണ്ടടന്, 3. 
പരാര്ത്ഥനോടോതി ദാശാര്ഹന് ചിരിച്ചു പുരുഷര്ഷഭന്. 
* “ഇതാ വരുന ശ്വേതാശ്വം ശല്യസാരഥിയാം രഥം. 

അവനായ് പൊരുതേണം നീ ധൈര്യം കൊഠംക ധനഞ്ജയ! 
കരണ്ണന്െറയീപ്പൂട്ടിയോരു തേരു കാണുക പാണ്ഡവ! ടി 

ശ്വേതവാജി കള ള്ളോന്നായ് രാധാപത്രനിഭിപ്പതായ് 
നാനാകൊടിക്കകായൊത്തു കിങ്കിണിത്തൊങ്ങലുള്ളതായ”, ക 

വാനില് ശ്വേതാശ്വങ്ങളേത്തും വിമാനത്തിന്നു തുല്യമേ 
കാണ്ക വന്പുള്ള കര്ണ്ണ൭ന്െറയാനച്ഛങ്ങലയാം കൊടി. ൭ 

ഇന്ദ്രചാപത്തി നെപ്പോലെയാകാശത്തുരസുംപടി 
വന്നെത്തും കര്ണ്ണനെക്കാണ്ക ധാര്ത്തരാഷ'ടപ്രിയൈഷി രയ 

ശരധാര വിടുന്നോന മാരി തൂകും ഘനാളനെ. 
ഇതാ മദ്രേശരാജാവു തേരി൯ മുന്നിലമര്ന്നവന് 7 

3 സുതനാശതപ്പന് മകന്െറ മരണംകൊണ്ടു മനസ്സു ചുട്ടവ൯. 2 ധാര്ത്ത 

രാഷ്ട്പ്പിയൈഷി  ധൃതരാഷ്ടപൂത്രന്മാര്ക്കു പ്രിയം ചെയ്യാന് ഇച്ചിക്കുന്നവ൯, 



ശ്രീ കൃഷ്ണവാകൃയം 

പിടില്ലീടന്നിതോജസ്വി കര്ണ്ണുന്നുള്ള ഹയങ്ങളെ. 
കേയാക്ക ദുന്ദുഭി ഘോഷത്തെഗ് ഘോരശംഖാരവത്തെയും 
എങ്ങും കോം പാണ്ഡവ, പലതരം സിംഹറരവങ്ങളും. 

കേയക്ക മററുള്ള ശബ ദങ്ങഠം റെയൃംപടി യയല്ക്കടം 

കര്ണ്ണന് വലിച്ചുവിട്ടിടം വില്പിന്നുള്ളൊരു ഘോഷവും, 
ചിന്നു കൂട്ടമൊടിതാ പാഞ്ചാലരില് മഹാരഥര് 

വന് കാട്ടില് ക്രൃദ്ധസി ംഹത്തെക്കണ്ട മാനുകഠം പോലവേ. 

സര്പ്പയത്നത്തൊടും പാര്ത്ഥ, നി കൊല്ലൂ സുതപുത്രനെ 
കര്ണ്ണബരാണങ്ങളെത്താങ്ങാനില്ലാ മറെറാരു മാനുഷന്. 
ദേവഗന്ധര്വ്വാഡ്ധ്യമായ ചരാചരജഗ്രത്തയം 
നീ വെല്വാന് പോരുമേ പോരിലെനിക്കതറിയാമെടോ, 
ഭറമനുഗ്രന് മഹാദേവന് ത്രൃക്ഷന് ശര്വ്വന് കപദദിയെ 

നോക്കാനാവില്ല, മറെറന്തോ പ്രഭ പായ പ്പൊരുതീടുവാന്? 
നീയാശ്ശിവന് സര്വ്വഭൂതശിവന് സാക്ഷാല് മഹേശനെ 
പൂജിച്ചു പോരില് ശിവനും സുരരും വരമേകിനാര്, 

ആശ്ശൂലിയാം ദേവദേവപ്രസ . ദത്താലെയര്ജജ്ൂന! 

ശക്രന് നമുചിയെപ്പോോലെ കര്ണ്ണനെക്കൊല്ക വീര, നീ; 
നിനക്കു നന്മയാം നിത്യം പാര്ത്ഥ, പോരില് ജയം വരും. 

അര്ജ്ജുനന് പറഞ്ഞു 

കൃഷ്ണ, പോരില് ജയമെനിക്കുറപ്പാണില്പ സംശയം 

തുഷ്യനല്പോ സര്വ്വലോകഥഗുരു നീ മധുസൂദന! 
ഏന് തേരശ്വങ്ങളെ വിട്ട ഹൃഷീകേശ, മഹാരഥ! 
യുദ്ധത്തില് കര്ണ്ണനെക്കൊല്ലാതൊഴിപ്പേംനല്പ ഫല്ഗുനന്. 

ഇന്നെന്നമ്പേററു മുറിയായ് കര്ണ്ണഭനക്കൊന്നുകാണ്ക നീ 
കര്ണ്ണനന്െറയമ്വേററു ച്ത്തോരെന്നെയോ കാണ്ക കേശവ! 

ഘോരമാമീ യുദ്ധമടുത്തൊത്തു ത്രൈലോകൃമോഹനം 
ഭൂമി നില്ലും കാലമെറക്കയിതു ലോകര് കഥിക്കുമേ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

അക്ലിഷൂകാരി ഹഭി യോടിീവണ്ണം ചൊല്ലുമര്ജ്ജൂനന് 
തേരോടിരല്തിരചെന്നു മാററാനയോടാന പോലവേ. 

അരിന്ദമന് കൃഷ്ണനോട ചൊാന്നാന് തേജസ്വിയര്ജ് ജൂനന് : 
** വിടുകശ്വങ്ങളെ ഹുഷീകേശ, ഭെവകുന്നു കാലവും.” " 

മ ഹാത്മാവാകുമാപ്പാണ്ഡുപുത്രനി ങ്ങനെ ചൊന്നതില് 

ജയത്തിനാല് പടണ്ഡവനെപ്പുകഴ്ത്തിയാ 

മനോജവാശ്വങ്ങളള വിട്ടിതായവന് 

മഹാജവം പാണ്ഡുസുതന്െറയാ രഥം 

ക്ഷണത്തിലാക്കര്ണ്ണൂരഥാഗ്രമെത്തിതേ. 

ഡ്രം 1... ച 

10 

31 

314 

1൪, 

106 

10 

37 

38 

19 

5. 



ന്ന. 

87. കര്ണ്ണാര്ജജൂനദ്വൈരഥം 

ഒവന്ദ്വയുദ്ധത്തിനു തയാറായി കര്ണ്ണാരജ്ജുനന്മാര് പോര്ക്കളത്തിലെത്തു 

അവരുടെ ജയപരാജയങ്ങളെപ്പുഠറി ദേവന്മാർതമ്മില് തര്ക്കുമുണ്ടാകുന്നു. 
കൃഷ്ണ ൪ജ്ജയനന്പാര് ജയിക്കേണ്ടതു ലോക ക്ഷേമത്തിനും ധര്മ്മരക്ഷഷ്ണും അത്യാവ 

ശൃമാണെന്നു പറഞ്ഞു” ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ആ തര്ക്കം പരിഹരിക്കുന്നു. 
വിയെപ്പററി കൃ ഷ്ലൃശലുൃന്മാരും കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനന്മാരും തമ്മിലുള്ള സംവാദം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

വൃഷസേനവധം കണ്ട ശോകാമര്ഷങ്ങളാരന്നവന് 
പുത്രശോകക്കണ്ണനീരു കണ്ണില്നിന്നു ചൊരിഞ്ഞഹോ! 

ഭാ 

രി 

ശത്രുവിന്നേര്ക്കു തേജസ്വീ കര്ണ്ണന് തേര്കേറിയെത്തിനാന് 
പോരിന്നമര്ഷരക്താക്ഷന്ക: പാഠരത്ഥനെത്താന് വിളിച്ചുടന് 

പുലി ത്തോല്മുടലുടയ സൂര്ൃശ്ര്തേരു രണ്ടുമേ 
ലോകര് കൂടിക്കണ്ട രണ്ടു സൂര്യന്മാര് കൂടിടുംപടി. 
ശ്വേതാശ്വര് പുരുഷാദിത്യര് തേരാണ്ടവരരിന്ദമ൪ 

ശോഭിച്ചാരാ മഫേഷ്വാസര് വാനില് ചന്ദ്രാര്ക്കര് തുല്യമേ. 

അവമെക്കണ്ടേ ചരുമങ്ങല്ളതപ്പെട്ട മാരിഷ! 

മുപ്പാര്ജയത്തില് ദേവേന്ദ്രബലിമാരെക്കണക്കിനെ. 
ഞാണൊലിത്തേരൊല ശരജാലദ്ധനികളൊത്തഹോ! 
ആത്തേരകഠം പാഞ്ഞേററു കണ്ട മന്നവന്മാര്ക്കു തല്ക്ഷണം 

കൊട് രണ്ടും ചേര്ന്നു കണ്ടുമുണ്ടായ” വന്നിതു വിസ്മയം 
ആനച്ചങ്ങല കര്ണ്ണനെറയര്ജജുനന്്റെറ കുരങ്ങനും. 
ആത്തേര്കഠം കൂടി ക്കണ്ടിട്ട മന്നവന്മാര്കഠം ഭാരത! 

സിംഹനാദരഡം ചെയതു പന്പിക്കും സാധുവാദവും. 

അവര്തമ്മില് ദ്രവൈരഥത്തെക്കണ്ടു യോധരസംഖ്യൃമേ 
ബാഹുനാദങ്ങളും ചെയ് രൂ വസ്രരം വീശീടിനാരുടന്, 
രുക്കഠം ചുററുമവിടെ വാദൃയഘോഷം മുഴക്കിനാര് 

കരണ്ണന്നു ഹരഷമാംമട്ടിലുല്ക്കടം ശംഖുമൂതിനാര്. 

ധനഞ്ജയന്നു ഹര്ഷത്തിന്നേവം പാണ്ഡവരേവരും 
നുരൃശം ഖരവംകൊണ്ടു മുഴക്ക്! ദിക്കശേഷവും . 

കൈകൊട്ടി ക്കൂക്കിയാര്ത്തിട്ടും മഹാബഹളമായിതേ 

ഏുരബാഹുരവം കൊണ്ടും കര്ജ്ണാര്ജ”ജൂനസമാഗമേ. 

ആ നരവ്്യാഘമരെത്തേരി ലാണ്ടു കണ്ടു രഥീന്ദ്രരെ 

അമ്പും വേലും കൊടിയയമായ* പെരുംവില്ലേന്തിയങ്ങനെ 

വാഠാംതൂക്കാിച്ചട്ടയിട്ടാത്തശംഖം ശ്വേതാശ്വരായഹോ! 
എൃഷ്ണ്ശലൃയരഥത്തോടും തുല്യാകാരം രഥീന്ദ്രരെ 

കൂ 

3 

30 

11 

32 

33 

14. 
സിംഹസ്കന്ധം നീണ്ട കൈകരം തുടുംകണ് കള മെൊത്തഹോ! 

റ: അമര്ഷരക്താക്ഷന് ടം കോപത്താല് കണ് ചുവന്നവന്. 



കര്ണ്ണാരജ' ജൂനദ്വൈരഥം 

പൊന്മാലയിട്ടു വില്ധിന്നല്ദ്ധജശ്്രുഠഭയോടുമേ 

വെഞ്ചാമരകഠം വെണ് കൊററക്കുടയം ചേര്ന്നു ഭംഗിയില് 
ആവനാഴി കളിട്ടേററം നല്ല കാഴ്ച,യി ലാരന്നഹേധ! 

രക്തചന്ദനവും പൂശി മത്തക്കാളകഠം പോലവേ 

ലു 

25 

16 

സിംഹസ്കസ്വഭരായേറാം മാര് വിരിഞ്ഞൂക്കരായഹേോ! 37 

തമ്മില്ത്തിരക്കാര്ന്നു നൃപ, തമ്മില്ക്കൊല്വാന് മുതിര്ന്നുമേ 
തമ്മില്പ്പാഞ്ഞേററു ഗോഷ്ടത്തില് വൃഷഭങ്ങഠം കണക്കിനെ 18 
മത്തഹസ്തികളെപ്പേോലെ സംരബ്ധാദ്രികഠം പോലെയും 

പാമ്പിന്കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ യമകാലാന്തകാഭരായ് 

ഇന്ദ്രവൃത്രന്മാര്കണക്കെല്ലൊടിച്ചര്ക്കേന്ദുതുല്ൃരായ് 
പ്രഭയത്തില് ചെഠടിച്ചേററ മഹാഗ്ര ഹസമാനരായ് 
ദേവാഭരാം ദേവപൃത്രര് രൂപത്താല് ദേവതുല്ൃരായ് 

യദ്ദച്ഛയാല് വന്ന ചേര്ന്ന സൂര്യേന്ദുക്കഠം കണക്കിനെ 

ശക്തര പോരില് ദ്ൂപരായി നഠനാശസ്്രം ധരിച്ചഹോ! 
ആ നരവ്യയാഘരെക്കണ്ട പായം വ്യയാഥഘങ്ങഠം പോലവേ 
ഏററവും ഹര്ഷമുണ്ടായി നിന്നാഠംക്കാര്ക്കു ധരാപതേ! 

സര്വ്വദൂതങ്ങഠംക്കുമുണ്ടായ” ജയത്തിലിഹ സംശയം, 

കര്ണ്ണംര്ജ്ജൂനര് നരവ്യാഘമരെതിര്ത്തേററതു കണ്ടടന് 
വരായയധാഡ്യ്യരി രുവരവര് പോരില് കൃതശ്രമര് 
ഇരുപേരും ബാഹുശബ”ദംകൊണ്ടാകാശം മുഴക്കുവോര് 
കര്മ്മം പുകഴ'ന്നോരിരുപേര് പൌരുഷത്തില് ബലത്തിലും 

ഇരുധപ.രും തുല്യര് പോരില് ശംബരന്നും സുരേന്ദ്രനും 
യൃദ്ധത്തില് കാര്ത്തവീര്യാഭര് സമര് ദാശരഥിക്കുമേ 

വിഷ്ണുവീ രൃസമന്മാര്കഠം പോരില് ഭവസമാനമാം 
ഇരുപേരും ശ്വേതഹയര് വന്തേരുള്ളവര് മന്നവ! 

സാരഥി ശ്രേഷ്യരുമവര്ക്കുണ്ട വന്തേരിലങ്ങനെ 
വിളങ്ങമാ രഥിത്രേഷ്ഠന്മാരെക്കണ്ടിട്ട ഭന്നവ! 

സിദ്ധ.പാരണസംഘങ്ങഠംക്കുണ്ടായ “വന്നിതു വിസ്മയം. 

പടഷോടും ധാര്ത്തരാഷ്ട്രര് കര്ണ്ണൂനെബ ഭരതര്ഷഭ! 

ക്ഷിപ്രം വദഞ്ഞൊത്തു മഹാത്മാവഠമാഹവശോഭിയെ. 
അവ്ൃഗ്ണും ഹൃഷ്ടരായ് ധൃഷ്ടദ്യുമ്നന് മുന്പിട്ട പാണ്ഡവര് 
വളഞ്ഞൊലധപ്രതിമനാം മഹാത്മാവായ പാര്ത്ഥനെ. 
നിനന്കൂട്ടര്ക്കടരിതീക്കര്ണ്ണന് ൮ ഹമായി ധരാപതേ! 

പാണ്ഡവന്മാര്ക്കുമവ്വണ്ണം ഗൂഹമായ” പാരത്ഥനപ്പൊഴെ 
അവര്.മന്നേ സഭൃരുമായ് കാഴ്ടക്കാര്കളമായിഹ 
ഗൃഹം ചെയ്യരവര്ക്കുപ്പോഠം ജയരേറ തോല്മയോ ദ്ദഡം 

ജയത്തി ന്നോ മററതി ന്നോ ചൂതീ രണ്ടാളി ലൊത്തുതേ 
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924. കര്ണ്ണവധപര്വ്വം 

പടത്തലയ്ക്കുല് നില്ലുന്ന നമ്മക്കും പാണ്ഡവര്ക്കുമേ. 

യൃുദ്ധശാലി കഠം യുദ്ധത്തിലവര നിന്നിതു മന്നവ ട് 

തമ്മില് പാരം വാശിയൃയള്ളോര് തമ്മില്ക്കൊല്വാന് മുതിര്ന്ന 

ഇന്ദ്രവൃത്രന്മാര്കണ്നക്കെ പ്രഹാരോദൃതരായ പ്രഭോ! [വര് 
ഭീമരൂപം പൂണ്ടകൊണ്ടാര് മഹ: ധൂമഗ്രഹോപമര് 

ആകാശത്തപ്പ്പൊഴാക്ഷേപം വിവാദം ഭരതര്ഷഭ! 36 

തമ്മില്ച്ചൂി ഭൂരവുമായ” ഭൂതങ്ങഠംക്കു കര്ണ്ണാര്ജ്ജുനാന്തരമേ 
കേഴാക്കായി തമ്മില് ഭേദിച്ചു സര്വ്വലോകങ്ങഠം മാമിഷ! 37 
ദേവദാനവഗന്ധര്വ്൮വര് പിശാചോരഗരാക്ഷസര് 

പക്ഷം പിടിച്ചെതിര്ത്തല്പോ കരണ്ണാര്ജ്ജകൂനസമാഗമേ. 8 

നക്ഷത്രമൊക്കുമാകാശം കര്ണ്ണുപക്ഷത്തി ലായ് നൃപ! 
പരന്ന ഭൂമി പാര്ത്ഥന്നായ മകന്നമ്മ കണക്കിനെ. 39 
പുഴയാഴികളം ശൈലങ്ങളമേവം നരോത്തമ! 

വ്ുക്ഷഷധികളം ചെന്നു സംശ്രയില്ലൂ കിരീടിരയ. റ 

അസുരന്മാര് യാതുധാനര് ഗുഹൃകന്മാര് പരന്തപ! 

കര്ണ്ണന്െറ പങ്കിലായ് വാനില് ചരിക്കും പക്ഷിജാലവും. 41 
രത്നങ്ങളും നിധികളും സാഖ്യാനം നാലു വേദവും 

രഹസ്ധ്യോപനിഷല്സംഗ്രഹോപവേദങ്ങളൊത്തുതാന് കി.ള്് 

ചിത്രസേനന് വാസുകീ തക്ഷകനങ്ങുപതക്ഷകന് 

പര്വ്വതങ്ങളമേ മുററും സാന്വയം കാദ്രവേയരും ക്ര 
വിഷക്രോധോഗ്രനാഗങ്ങളര്ജ്ജുനന്തന്െറ പങ്കിലായ'. 
സാരഭേയൈരാവത വൈശാലേയന്മാര്കഠം ഭോഗികഠം 4൭, 

അര്ജജുനന്പങ്കിലായ് ക്ഷുദ്രാഹികഠം കര്ജണ്ണന്െറ പങ്കിലും. 
ഈഹാമൃഗം വ്യളേമൃഗം മംഗല്വൃയമൃഗപക്ഷികഠം 45 

പാര്ത്ഥന്െറ വിജയത്തിന്നു മുററുമേ നിന്നു മന്നവ! 

വസുരുദ്ര നരുത്തുക്കഠം വി ശ്വേദേഡാശ്വി സാദ്ധ്യരും 46 

അഗ്നിയിന്ദ്രന് സോമനുമേ വായുവും പത്തു ദിക്കുമേ 

പാര്ത്ഥ ന്െറ പക്ഷമാ,ണാദി തൃന്മാര കര്ണ്ടന്െറ പങ്കിലായ'. 
വൈശ്ൃന്മാര് ശൂദ്രര് സൂതന്മാര് മററും സങ്കരജാതികഠം 
എല്ലാവരും മഹാരാജ, നിനന൬ൂ കര്ണ്ണന്െറ പങ്കിലായ'. 48 

വാനോര് പിതൃക്കളോടൊത്തു ഗണടടതൃയസ്മന്വിതം 
യമന് വൈശ്രവണന് പാശിയിവരര്ജജുനപക്ഷമായ* ക്ര 
ബ്ബഹമക്ഷത്രം ദക്ഷിണയജ്ഞങ്ങളം പാര്ത്ഥഭാഗമായ 
പ്രതങ്ങളാപ്പിശാചുക്കഠം ക്രവ്യാദമൃഗപക്ഷികഠം 0 

യാദോരാക്ഷസരും കര്ണ്ണഭാഗത്തായ് നായ് കുറുക്കനും. 
ദേവബ്രഹ “മനൃപര്ഷിന്ദ്ക്കൂട്ടര് പാണ്ഡവഭാഗമായ* ൭1 
ഗന്ധര്പ്പര് തുംബുരുമുഖരര്ജ്ജുനനപങ്കിലായ' നൃപ! 



കര്ണ്ണാര്ജ”ജുനദ്വൈരഥം 925 

മാനേയരോട്ടം ക്രാധേയരാഗ്ലന്ധ 3വ൮ഠപ് സരസ്സകഠം 52 

ഈഹാമുഗവ്യാളമൃഗദ്വിപങ്ങഠം രഥപത്തി കരം 

എടുക്കുമാറും കാര് കാററുമേന്തമഠറും മനീഷികരഠം, 53 

കാണുവാനായ* വന്നണഞ്ഞു കര്ണ്ണാര്ജ്ജൂനസമാഗമം 

ദേവദാനവഗന്ധര്വ്വര് നാഗയക്ഷാര് ഖഗങ്ങളും 54 

വേദജ്ഞരാം മുനികളം സുധാശനര് പിതൃക്കളം 

തപസ്സാരന്നാഷധികളം നാനാവസ്ത്ൂസസഗാഡ്മ്യരായ”* ി] 

ആകാശത്തു മഹാരാജ, മഴങ്ങുമ്മാറു നിന്നുതേ, 

ബ്രഹ'"മന് ബ്രഹ'മര്ഷിമാരോടും പ്രജാപതികളോടുമേ 56 

ശിവനോടും ദിവ്യയാനം വാണാദിക്കിങകകലെത്തിനാന്. 

കര്ണ്ണാര്ജജുനന്മാര് വന്പന്മാരവരേററതു കണ്ടുടന് 517 

അര്ജജുനന് കര്ണ്ണനേ വെല്ലുകെന്നിന്ദ്രന് സ്വയമോതിനാന്൯; 

കര്ണ്ണനര്ജജുനനേ വെല്ലുകെന്നുരച്ചിതു സുര്യനും. 58 

 പോരിലര്ജ'ജുനനെക്കൊന്നെന്നുണ്ണി കര്ണ്ണന് ജയിക്കണം" 

“ “കര്ണ്ണനെക്കൊന്നീന്നു ജയി ക്കേണമെന്നുണ്ണിയര്ജ്ജുനന്. ' 

എന്നു സുൂര്യന്നുമിന്ദ്രന്നും വിവാദമുളവായിതേ, 

ആ നൃസിംഹര്ക്കുള്ള പക്ഷം പിടിച്ചങ്ങനെ നില്ലവേ 60 

ദേവാസുരന്മാര്ക്കു രണ്ടു പക്ഷമായ വന്നി തപ്പെഠഴേ. 

കര്ണ്ണാര്ജ'ജൂനന്മാര് വന്പന്മാരവരേററതു കണ്ടടന് 6൨ 

ദേവര്ഷിചാരണരൊടം കമ്പിച്ചിതു ജഗ।ത്തയം. 

വാനോര്ഗണങ്ങളൊക്കേയും സര്വ്വഭൂതനി കായവും 62 

പാര്ത്ഥ൭൯ന്റ ഭാഗം വാനോര്കഠം, കര്ണ്ണഭാഗത്തു ദാനവര്, 

കുരുപാണ്ഡവതേരാളിശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ പക്ഷമായ”. 63 

കണ്ടാ പ്രജാപതി ബ്രഹ'മനോട ചോദിച്ചു ദേവകഴം: 
ഈ നസി ംഹര്ക്കു വിജയം ഹേ ദേവ, സമമാവണം, 64 

കര്ണ്ണാരജജുനവി വാദത്താല് വിശ്വമെറക്ക നശിക്കൊലാ. 
സ്വയംഭൂരവേ, ചൊല്കി വര്ക്കു വിജയം സമമെന്നുതാന്.”? 65 

അതു കേടിട്ട ദേവേന്ദ്രന് കുമ്പിട്ടിട്ടാ വിരിഞ്ചനെ 
ഉണര്ത്തിച്ചു വാനവർ കയംക്കീശനെബ്ബുദ്ധിമത്തമ! 66 

മുന്നമേ ഭഗവാന് ചൊല്ലീ കൃഷ്ണന്മാര്ക്കു ജയം [ധുവം 
അതൊക്കട്ടേ നമസ്കാരം ഭഗവന്! കനികെങ്കല് നീ.” " 6ഗ 

ബ്രഹമനും ശിവനും ദേവരാജനോടോതിയപ്പൊഴേ: 
:* മഹാത്മാവാം വിജയനു വിജയം [ധുവമായവരും. 68 
തോഷി പ്പിച്ചു സവ്യസാചി ഖാണ്ഡവത്തിങ്കലഗ്നിയെ 
സ്വര്ഗ്ഗത്തില് വന്നു സാഹായ്യം ചെയ് രൂ ശക്രം നിനക്കുമേ. 69 
കര്ണ്ണന് ദാനവപക്ഷംതാനതിനാല് തോലി പററണം 

& സ്രഗാഡ്്യര് -മലേകഠം ധരിച്ചവര്. 



9 ണ്ണവയപര്വധവം 

ഈ നിലയ്യക്കോ ദേവകഠംക്കുററ ണ്ടിച്ചെയ'”കെന്നു നിശ്ചയം. 70 
ഏവര്ക്കും ങ്ങാത്മകാര്യം ദേവേശ, വലുതല്പയോ? 

സത്ൃധര്മ്മരതന് നിത്യം മഹാത്മാവാണു ഫല്ഗുനന് 771 

അവന്നു വിജയം തീര്ച്ചയാണതിന്നില്പല സംശയം. 
മഹാത്മാവായ വൃഷഭദ്ധവജനെ പ്രീതനാക്കിനാന് [7] 

അവന്നു ജയമില്ലാതെയാകുമോ ശതലോചന! 
ജഗത്തിന്പ്രഭ സറരഥൃയം ചെയ്രതൂ വിഷ”ണുവവന്നഹോ! 73 

മനസ്വി ബലവാന് ശ്ൂരന് കൃതാസ്ര്രന്താന് തപോധനന് 
വന് തേജസ്വി ഭരിക്കുന്ന ധനുര്വ്വേദമശേഷവും. 774 

പാര്ത്ഥന് ഗുണം മററുമുള്ളോന് ദേവകാരുൃമിതെങ്കിലോ, 
മാഹാത്മ്യം കൊണ്ടിതുമതിക്രമിച്ചു ദൈവമെങ്കിലേോം, 756 

അതിക്രനംകൊണ്ടു ലോകം നശിച്ചീടമതും ദ്ൃഡം. 

വ്ൃവസ്ഥാനം ക്രുദ്ധരാകും കൃഷ്ണന്മാര്ക്കില്ലൊരേടവും 6 

സദസല് സൃഷ്യികര്ത്താക്കന്മാരാണീപ്പുരുഷര്ഷഭര്. 
നാരനാരായണരിവര് പുരാണമനിസത്തതര് റു; 

അടക്കുന്നോരമടക്കപ്പെട്ടിടാതൃള്ള പരന്തപര് 
ഇവര്ക്കു മന്നിലും തൂല്യനില്പാ വിണ്ണിലുമാരുമേ. [; 

ദേവര്ഷി പാരണന്മാരൊത്തീ ലോകം മൂന്നുമങ്ങനെ 
സര്വ്ൃവദേവാഘവും സര്വ്വഭൂതജാലങ്ങളള്ളതും 79 

ഇവര്ക്കെഴും പ്രഭാവത്താല് നില്പു വിശ്വമശേഷവും. 
ഈക്കര്ണ്ണന് മുഖൃലോകങ്ങഠം നേടട്ടേ പുരുഷര്ഷഭന് 80 

വസുസാലോകൃയമേല്ലട്ടേ മരുല് സാലോക്ൃയമെന്നതും 

സ്വര്ഗ്ലത്തില് പുജയേല്ലട്ടേ ഭീഷ” മദ്രോണരൊടൊപ്പുമേ. 81 

വീരന് വൈകര്ത്തനന് ശൂരന്, ജയം കൃഷ്ണാര്ജ”ജൂനര്ക്കുതാന്. 
ദേവദേവേശമരീവണ്ണം ചൊന്നോരാശ്ശുക്രനോതിനാന് 82 

സര്വ്വഭൂതങ്ങളെ വിളിച്ചാ ബ്രഹ്മേശാനുശാസനം* 
" “കേട്ടില്ലേ നിങ്ങംം ഭഗവാന്മാര് കല്ലിച്ച ജഗദ്ധിതം? 83 

അതമ്മട്ടാം മറിച്ചാകാ മനൃകൂടാതെ നില്ലുവിന്. "” 
എന്നിന്ദ്രന് ചെന്ന കേട്ടിട്ട സര്വ്വഭൂതങ്ങഠം മാരിഷ।! ൫4 

രാജാവേ, വിസ്മയം പുണ്ടിതവനെപ്പൂജ ചെയ്തതേ. 
വാനില്നിന്നു മണം കൂടം പൃഷ്പവര്ഷം പലേതരം 85 

രുകീ ദേവകളെന്നല്പ ദേവരുര്ൃയം മഴക്കിനാര്. 
നരസിംഹര്ക്കുള്ള തുല്യ ദ്വൈരഥം കണ്ടുകൊള്ളവാന് 86 

ദേവദാനവഗന്ധര്വ്വരെല്പാം വന്നു നിരന്നുതേ. 
ക ണ്ണാര്ജജുനന്മറര് ഫഹര്ഷിച്ചു നില്ലോരാത്തേര്.കഠം മന്നവ 

* ബ്രഹ്മേശഭനുശാസനം -- ബ്രഹ്മാവി ന്േറയയം ശിവനറയും അനുശാസനം 



കര്ണ്ണാര്ജ് ജന ദ്വൈരഥം 927 

ധ്വഴങ്ങം. ചേര്ന്നടടത്തെ-ത്തു റെള്ളക്കതരയള്ളവ; 

അടുത്തററാ ഥലേ൦ക൨.1൪൪ ൦൨൦൨൮,൦റ ശംഖറുമുതിനാര് 68 
കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനരുമാശ്ശൂല്യകര്ണ്ണരും വീരര് ഭാരത: 
ഭീരുവിത്രംാസനകര!മായിതാ യദ്ധമപ്പെഴേ ൫9 

തമ്മില് തിഥക്കുവോര്ക്കഗ്രം ശക്രശംബരതുല്ൃയമേ. 
അവര്ക്കെഴും ധ്വജം രണ്ടം തേരില് ഗേഭിച്ച നിര്മ്മലം 9) 

ലോകക്ഷയേ വാനിലേന്തും രാഹുകേറുക്കഠം പോലവേ. 
കര്ണ്ണന്നു പഠമ്പിഠനപ്പേഠലെ രത്തസാരസ്വരൂപമായ” 91 

ഇന്ദ്രചാപംപേലലെ മിന്നിയാനളള്.ങ്ങലദയററവും. 

അര്ജജുനന്നു കപി ശ്രേഷ്ഠന് വാ തൂറന്നോന് ഭയങ്കരന്. 92 
ദംഷ “ട്രയല് പേടികൂട്ടം൨ഠറര് ക്കാന് ദുര്ന്നി രീ ക്ഷ്ൃയനയേ”. 

യുദ്ധാഭില:ഷമ,ഠംടക്ക ണ്ട: ഗ്ലഠണസ “വ'ക്കളള ൨നധ്ാവജം 99 

സ്വസ്ഥാനം വിട്ടുട൯ കര്ണ്ണധ്വജത്ത (൯ കയറീ കപി. 
ചാടിച്ചെന്നാച്പങ്ങലയിത പ്രഫരിച്ചിതു മരക്കടം 94 

നഖദനു ഞങ്ങളാല് സര്പ്പത്തി നെഗ്ഗര ഡമാതിരി. 
കിങ്ങിണിച്ചാര്ത്തൊത്തിതമ്പാം കലപ:ശാഭയുള്ളതായ 95 

ചൊടിച്ചാനല്ലങ്ങലയും പാഞ്ഞേററു കപിയോേടുടന്. 
അവര്ക്കുള്ളാഗ് ബോരമാകും ദ്വൈഥല്ലൃത്ടുത്തതില്. 96 
ധ്വജങ്ങഠം പൊരുതീ തമ്മിലെതിര്ചീ ററീ ഹയങ്ങളം. 
ശല്യനെ ദൃഷ്ടിബാണംകൊണ്ടെയ്കു പങ്കജലോചനന് 97 

അവ്വണ്ണമവനും നോക്കീ പുണ്ഡര് കഠക്ഷനേയമേ. 

ദൃഷ്ടിബാണങ്ങളാല് കൃഷ്ണന് ജയിച്ഛാനങ്ങു ശല്യനെ 98 
കണ്ണാല് ൨൯൬ കര്ണ്ണനേയും കുന്തിപുത്രന് ധനഞ്ജയന്. 

സൂതപുരൂന് ചിരിച്ചും കൊണ്ടോതീ ശല്യനൊടപ്പെഴേ: 99 
* “ എങ്ങാനും പോരീലിന്നെന്നെയര്ജ് ജുവല് കൊന്നുവെങ്കിലോ 
പിന്നെബ“ഭവാനെത്തു ചെയും? സഖേ, സത്യം കഥിക്കണം. 
അങ്ങയെക്കൊല്കില് ഞാ൯ കൊല്വനീക്കൃഷ്ണാര്ജുജനരെ 

ശല്യന് പറഞ്ഞു ദ്രൃഡം.”” 

കര്ണ്ണ, നിന്നെപ്പോരിലിന്നീ ശ്വേതശ്വന് കൊൌന്നുവെങ്കിലോ 
ഒററത്തേരാലെ ഞാന് കൊത്വേന് മാധവാര്൪ര്ജ”്ജുനരെട്ുഡം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഗോവിന്ദനോടിപ്രകാരംതന്നെ ചോദിപ്പിതര്ജ്ജുനന് 102 
ചിരിച്ചാപ്പാര്ത്ഥനോടോതീ പരമിമ്മൊഴി കൃഷ്ണനും; 
* ” സ്ഥാനാഭ സുര്യന് പതിച്ചേക്കാം, തകര്ന്നേക്കാം ധര്ത്രിയും 
തഞുത്തേക്കാമഗ്നി, കര്ണ്ണന് കൊലല്ലില്ലാ നിന്നെയര്ജ് ജന് 

2 ഭീരു വിത്രാസനകരം.. ഭീരുക്കളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നതു*. 2 ദ്ദൈരഥ 
ച്ചുതു” --- ദൈരഥമാകുന്ന ചുൃതുകളി. 



൫29 കര്ണ്ണവധപര്വ്വം 

എങ്ങാനുധിതു വന്നെങ്കില്, ലോകമാററം ഭവിക്കുകില്, 1043 
കര്ണ്ണദനയും ശല്യനേയയം പോരില് കൈകൊണ്ട കൊല്ലൂുവേന്.”' 
എന്നു കണ്ണന് ചൊന്ന കേട്ട ചിരിച്ചു കപികേതനന് 105 
അക്ലിഷ്യകാരിയറം കൃഷ്ണനോടേവം ചൊല്ലിയര്ജജൂനന്. 

അര്ജ്ജറുനന് പറഞ്ഞു 

എനിക്കുതാന് ശല്യകര്ണ്ണരിരയാകും ജനാദ്ദടന! 106 

ശല്യയന് തേര് വാജികഠം കൊടിദ്ധ്വജമൊത്തോരു കര്ണ്ണനെ 
കുടയും ചട്ടയയം വേല് വില്ലമ്പുമുള്ളോരു വീരനെ 307 
കൃഷ്ണ, ബാണം വിട്ടറുത്തിട്ടിന്നു കാണ്ക രണാങ്കണേ. 
ര്ഥാശ്വശക്തി കവചായു ധമൊത്തിവനെ ദരതം 108 

കാട്ടില് കൊമ്പന് മാമരത്തെപ്പോലേ ഞാന് പൊടിയാക്കുവന്,. 
കര്ണ്ണന്െറ ഭാര്ൃയമാര്ക്കിന്നു വൈധവ്യം വന്നു നിര്ണ്ണയം 109 
സ്വപ-നത്തിങ്കലനിഷൂങ്ങളവര് കണ്ടിതു മാധവ! 
വൈധവ്യമാര്ന്നിന്നു കണാം കര്ണ്ണലാര്യകളെദ്ദുഡം. 110 
ശമിപ്പറീലെന് മനൃവി ൨൯ മുന്നമേ ചെയ്തവെച്ചതില്---- 
അദീ ര്ഗ്ഘദര്ശിയാം മുഡന് സഭയില് പാര്ത്തു കൃഷ്ണയെ 111 
നമ്മെപ്പരി ഹ സിച്ചേററൂ ശകാരിച്ചിതു വീണ്ടുമേ. 
ഇന്നു ഗോവിന്ദ, കാണാം ഞാനുന്മഥിച്ചോരു കര്ണ്ണനെ 112 
പൂത്തു നില്ലം മാമരത്തേ മത്തഹസ്സി കണക്കിനെ. 
ആ നന്മൊഴികഠം കേഠംക്കാകുമിന്നു ഹേ മധുസൂദന! 118 
“ഭാഗ്യം, ജയിപ്പൂ വാർഷ്ണേയ ' യെന്നു കര്ണ്ണവധാല്പരം. 
സാന്ത്വം ചെയ് കിന്നനറണ* നായഭിമന്യവിനമ്മയെ 313 
കുന്മിയച്ചുന്രപങ്ങളേയും ഹൃഷ്ടനായ* നീ ജനാര്ദന! 
ബാഷ'പം തൂകും കൃഷ്ണയേയിന്നാശ്വസിപ്പിക്ക മാധവ! 
അമുതൊക്കും വാക്കുകളാല് ധര്മ്മജോര്വ൮൮വറശനേയയമേ, 119 

88. അശ്വത്ഥാമവാക്യം 

അര്ജ്ജുനന് ഭരവസൈന്യത്തില്പ്പെട്ട അനവധി പേരെ സംഹരിക്കു 

നനു, പഠണ്ഡവരുമായി സന്ധിച്ചെയ് തു” യുദ്ധത്തിരുനിന്നു വിരമിക്കാന് അ 

ശ്വത്ഥാമാവു” ദുര്യോധനനോട പറയുന്നു. ദുര്യോധനന് ആ ഉപദേശങ്ങഠം 
തി രസ് കരിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ആദ്ദേവനാഗാസുരസിദ്ധരക്ഷോ-- 

ഗന്ധരപയക്ഷാപ് സരസ്ധ്രീഗണാഡ്യം 

ൽ അനണന്.ം- കടപ്പാ; തീര്ന്നവന്. 

൪ 
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ബ്രഹ”മര്ഷി രാജര്ഷി ഖഗേന്ദ്രരൊത്തു 
ശോഭിച്ചു വാനല്ഭതമട്ടിലായി ി 

നാനാമനോജഞദ്ധ്വനി വാദൃഗ"* ത്വ. 
വിചിത്രയൃത്തൃസ്കുതിഹാസ്ൃയമോടും 
ആകാശമൊട്ടുക്കിഹ കണ്ട മര്ത്ത്യ. 
രാശ്ചരൃമട്ടാര്ന്ന നഭഃസ്ഥരേയും. ക് 

പരം പ്രഹര്ഷാല് കരുപാണ്ഡുയേധര 
വാദിത്രസി ംഹാരവശം ഖ:ഘഠഷാല് 
ധരാത്ലം ദ ക്കുകളം മുഴക്കി 

പരം വിരോധിപ്രകരം മുടിച്ചു. 3 

മനുഷ്യനാഗാശ്വരഥായധോഗ്രമായ് 

ഗദാസി വേലൃഷ്ടികളേററു ഒസ്സഹം 
അഭീരുമാ'രേററു ശവകങ്ങഠം തിങ്ങിയാ-- 
പ്പടക്കളം രക്തമയം വിളങ്ങി തേ. 4 

മുഴുത്തു യുദ്ധം കുരുപാണ്ഡവര്ക്കഹോ! 
സുരാസുരന്മാര്ക്കുളവായവണ്ണമേ 

പരം ധ്രൃതാസ്രരരക്കുടവേകുമാഹവേ 

സുരമേന്ദ്രപുത്രാര്ക്കജര് സായകങ്ങളാല്, 5 

അടച്ചു മൂടീ പട ദിക്കുമൊക്കയും 
ചൊരിഞ്ഞ കൂരമ്പുകളാല് പരസ്സരം; 
ഭവല്ഭടന്മാര് പലരും ശരങ്ങഠംകൊ-- 
ണ്ടിരുട്ടടച്ചൊന്നുമറിഞ്ഞതില്ലഹോ! 6 

ഒയാല് ഥഗ്രയില്പൂ രഥിമുഖ്യരെത്തമോ. 

ഹരദ്വയമത്തെക്കിരണങ്ങംംപേലവേ 

പരസപരം താനവര്രസ്തുമസ്്രമെ -- 
യ്കൊഴിച്ചു പൂര്വ്വാപരമാരുതോ3പമര്, ല് 

ഘനാന്ധകാരത്തിലിരട്ട പോക്കുവോ.. 

രുദിച്ചുനില്ലംപടിതാന് വിളങ്ങിനാര്. 
കടന്നു ചെന്നീടരുതെന്നു ചൊത്കയാല്-- 

പ്രത്വദീയപ്പട നിന്നു രണ്ടുമേ, 8 

മഹാരഥന്മാര്ക്കു ചുഴന്നു ശമ്രശം-- 

ബരര്ക്കു ദേവാസുരരെന്നപോലവേ. 

മുദംഗഭേരീപണവാനകങ്ങളം 
കലര്ന്നു ശംഖാരവമാര്ന്ദ ഭാരത! 9 

1 അഭീരുമാര് വി രന്മാര്. 2: തമേഹരദ്വയം .. സൂര്യചന്ദ്രന്മാര്. 93 പൂര്: 

വ്വാപരമാരുതന്മാര് .. കിഴക്കന്കാററും പടിഞ്ഞാറവകാററും. 4 ഇരുട്ടപോക്കു 
വോ സൂര്യചന്ദ്രന്മാര്, 
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നരാഗ്ര്യരാര്ത്തു പടസി ംഹനാദവും 

ഘനപ്പവേ ചന്ദ്രദിനേശര് പോലവേ₹. 
പെരും ധനുര്മ്മണ്ഡ ലമദ്ധ്യമാണ്ടുതാന് 
പരം സുവര്ല്പശ്ശൂരരശ”മിമാലികഠം 310 

ചരാചരപ്പാരു ചുടാന് മുതിര്ന്നിടും 

യൃഗാന്തസൂരേദ്യാപമരോറു ദുസ്ലഹര്. 

അജേയരെന്നല്പഹി താന്തകാഭര് വന്-- 

പടടക്കളന്യോന്യവധത്തിനുന്നിയോര് 1. 

മഹാരണത്തില് പടി രരേററുതേ 

മഹേന്ദ്രജം ഭപ്പുടി കര്ണ്ണുപാണ്ഡവര്. 
പരം മഹാസ്സുങ്ങടം രമഹാധനുസ്സമഠയ്-- 
ച്പൊരിഞ്ഞിട്ടം ഭ"ഷണസായകങ്ങളാല് 12 
നരാശ്വനാഗങ്ങളെയാഹനിച്ചുതേ 
പരസ്സറരം താന് ര്ഥിവീരര് മന്നവ! 
തിരിച്ചിത ങ്ങദ്ദിതരാം നേഷ്യരഠ-- 
നരാഗ്ര്യരെയ്ും കുരുപാണ്ഡവാശ്രയര് 13 

ശജങ്ങളാളഉശ്വരഥങ്ങളെങ്ങുമേ 
മുഗേന്ദ്രരാല് കാട്ടുച്ഛഗങ്ങഠം പോലവേ. 
അണഞ്ഞു ദുര്യേംധനറ ഒു സാാബലന് 

ഭോജന് കൃപന് ദ്രോണജനേവമഞ്ചുപേര് 14 
മഹാരഥന്മാര് ജയവാസുദേവരെ. 

ശ്ൂരങ്ങളെയ്യാരുടല് കീറിടു. പടി 
അവരക്കെഴും വില്ലുകളാവനംഴി തേര് 
സൂതാന്വിതം വാജി।ഗജാഘവും ജയന് 15 

ശരങ്ങളെ യ്യൊപ്പമറത്തു കീറി വന്-- 
ശരങ്ങളീ രാറുടനെയ്ക കര്ണ്ണനെ. 

അണഞ്ഞിതപ്പേോളൊരു നൂറു തേരു നൂ. 

റിഭങ്ങളും പാര്ത്ഥനൊടേററു കൊല്ലുവാന് 16 

ശകത്തുഖാരായവനാശ്വ സാദിമാര് 

സഹായി കാംബോജരൊടും വധിക്കുവാന് 

ക്ഷുരങ്ങളാല് കൈയണിവില്ലമമ്പുമെ-. 
യ്കറുത്തു വിട്ട തലയും ത്വരാന്വിതം 1 

പൊരുന്ന ഹസ്തൃശ്വരഥങ്ങളേയുമേ 
ധനഞ്ജയന് ശത്രുഗണത്തിലക്ഷണം. 

ഉടന് നഭസ്സ്റിര സരതൂര്ൃയനാദവും 
പ്രഹൃഷ്ടരേശതും പല സാധുവാദവും 18 

& ഈ വരിക്കു സമുചിതമായ ഒരര്ത്ഥം കിട്ടുന്നില്ല. പരിഭാഷകന് സ്വര് 

കരിച്ചു മുലം ഏതാണെന്നു വൃക്തമല്പ. 
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മുഴുത്തു വിആഞആ ശുദഭഗന്ധമേ്ന്തിടും 

മരുല്പ്രയൃക്തോത്തമപുഷ”പവൃഷ്ടി കഠം. 

അതല്ഭതം ദേവമനുഷ്യസാക്ഷിയാ. 
ജ്ജനങ്ങഠം കണ്ടല്ഭതമാര്ന്നു മന്നവ! 19 
ഭവത്സുതന് സൂതജനും വ്ൃഥില്ചതി-- 
ലുറപ്പിയന്നോര് കരുതീല വിസുയം. 
കരം കരംകൊണ്ടു പിടിച്ചു സാന്ത്വമായ” 
ദ്രോണോത്മജന് നിന്മകനോട ചൊല്ലീനാന്. 20 

അശ്വത്ഥാമഠവു പറഞ്ഞു 

പ്രഭോ, പ്രസാദിക്ക ശമിക്ക, പാര്ത്ഥരായ് 
മതീ വിരോധം, ബഹുചീത്ത വിഗ്രഹം; 

മരിച്ചി ത സ്രുജ്ഞഗുരുദ്വിജര്ഷഭന് 

നരാഗ്ര്യരാബ്ഭീഷ “മര് തൃടങ്ങിയോരുമേ. ൧1 

അവദ്ധ്യനീ ഞാന് ശരിയെന്െറ മാതുലന്, 
ഭരിക്കെടോ പാണ്ഡവരൊത്തു നാ$ നീ; 
ധനഞ്ജയന് ഞാന് തടകില് ശമിക്കുമേ 
ജനാദ്ദനന് വൈരമിയന്നിടാ ദ്ദഡം. മമ 
യൃധിഷ്യിര൯ ഭൂതഹിതസ്ഥനെപ്പപൊഴം 

വൃകോദരൻ തദ്വശനാം യമാഖൃരും 
പരം ഭവാന് പാര്ത്ഥരൊടൊത്ജത ചേരുകില്-- 
ശശുഭം പെടും ലോകര് ഭവാന് നിനന്റ്റുകില്. ൧൫ 
നരേന്ദ്രര് ശേഷിച്ചവര് പേഠട്ടെ നാട്ടിലേ. 
ക്കിരുന്നിടട്ടേ പക തീര്ന്നു യോധങകും 
ശ്രവി ക്കയില്ലെന്മൊഴിയെങ്കില് നീ നൃപ! 

[ധുവം വിരോധിക്ഷതനായി മാഴ”കുമേ. 24 
ഇതങ്ങു ലോകത്തൊടുമൊത്തു കണ്ടിതോ 
തനില്ലപൊരാളര്ജ'ജുനനിങ്ങ ചെയ്തതായ”? 
ഇതിന്ദ്രനും ചെയ്യുകയില്ല കാലനും 

ജലേശനം ശ്രീ ഭഗവാന് ധനേശനും. 0 
ഇതിങ്കലേറെഗ”ഗുണവാന് ധനഞ്ജയന് 
മറുത്തു ചെയ്യാ ദ്ഡമെന്െറ വാക്കിനെ 
തവാനുയാത്രപ്പണി ചെയ്ുമെന്നുമേ 
ജഗത്തില് നന്മയ്ക്കു തെളി ഞ്ഞിട്ട നൃപ! 26 
എനിക്കു മാനം പെരുതുണ്ട നിങ്കല് ഞാ-- 
നുരച്ചിടന്നേന് പെരിയോരു വേഴ്ചയാല് 
തടുത്തുകൊഠംവേനിഹ കര്ണ്ണുനേയുമേ 

ഭവാനിത ങ്കല് പ്രണയം നിനഷ്കകുകില്. ലി 
കഥിപ്പു ചിത്രം സഹജം വിദഗ് ഭ്ധരാ.. 
സ്റ്റാമത്തിനാലും മുതലാലുമാരജ്ജിതം 
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പ്രതാപസമ്പാദി തമിങ്ങ നാലുമ-- 

ണ്ടെല്പാം നിനക്കും ശരി പാണ്ഡവര്ക്കുമേ. 
സ്വതേ നിനക്കായവര് വീര, മിത്രരാം 

സ്ഥിരപ്പെടുത്തീടുക സാമമുലവും 

ഭവാന് തെൊളിഞ്ഞാലവര് മിത്രരായ”്വരും 
നരേന്ദ്ര, ചെയ്തീടകവേണമങ്ങനേ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സുഹൃത്തിവണ്ണം ഹിതമോതിയപ്പെൊഴേ 

നിനച്ചു വീര്പ്പിട്ടഴല് പൂണ്ട ചൊല്ലിനാന്: 
“സഖ, ഭവാന് ചൊന്നതു കാര്യമാണു, ഞാ-- 
നുണര്ത്തിടും വാക്കിതു കേട്ടിടേണ്മേ. 
വധിച്ചു ദൃശ്ശാസനനെക്കടുത്ത വാ-- 

ക്കിവന് ബലത്താല് പുലിപോലെ ദുര്മ്മതി 

വൃകോദരന് ചൊന്നതതെന്െറ ഹൃത്തില്_ 

ണ്ടടക്കമെ, ങ്ങങ്ങറിയാത്തതല്തും. 

തടുത്തിടാ കര്ണ്ണനെയിങ്ങു ഫല്ഗുനന് 

പരം മഹാമേരുവെ മാരുതപ്പടിഃ 

ഇണങ്ങിടാ പാണ്ഡവരെന്നിലുക്കൊടം 
പലേവിധം ഞാന് പക ചെയ്യതോര്ക്കയാല് 
രണത്തിലിക്കര്ണ്ണനൊടങ്ങടങ്ങുകെ- 

ന്നുരയ്റ്കൊലാ ഹേ ഗുരുനന്ദനാച്യൃത! 
പെരുത്തുകിപ്പോഠം ശ്രമമാര്ന്നിതര്ജ്ജൂനന് 
വധ ।ക്കുമിപ്പോളിവനേ ദ്ദഡം വൃഷന്. "" 
ഇതേവമോതീട്ടനുനീതി ചെയ്ത* നിന്-- 
മകന് കൊടുത്തു സ്വഭടര്ക്കു ശാസനം: 

““ഹനിപ്പി നാഞ്ഞേല്ലിനരാതി മാര്കളെ-- 
ശൂരം പിടിച്ചെന്തിതടങ്ങി നില്പതും?'" 

89. കര്ണ്ണാര്ജജൂനയുദ്ധം 

28 

9 

30 

31 

ഗി 

33 

34 

അര്ജ്ജുനനും കര്ണ്ണനും തമ്മിലുള്ള യൃദ്ധം. കര്ണ്ണന്െറ ഭാര്ഗ്ഗവാസ്ത്രുത്തെ 

അര്ജ്ജുനന് ഇന്ദ്രാസ്ര്രം കൊണ്ടു തടുക്കുന്നു. അര്ജ്ജുനന് പ്രയോഗിച്ച ബ്രഹ്രാ 

സ്റരമത്തെ കര്ണ്ണനും തടുക്കുന്നു. ഇരുകൂട്ടരും ചെയ്ത ശരമാരിയീല്പ്്പെട്ട്" ഇരു 

ഭഗത്തും വലിയ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ഒടുവില് അര്ജ്ജുന൭ന്റ അമ്പുകഠം 

സഹിക്കവഹിയാതെ കരരവപ്പട പിന്തിരി ഞ്ഞോടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ഭേരീ ശംഖധ്വനിവാച്ചലപ്പൊഴേററാ- 

രാ മാനുഷമശ്രേഷ്യര് വളരക്ഷവാഫഹര 

& അനുനീതിചെയ തു". അനുനയിപ്പിച്ചു”. 
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വൈകര്ത്തനന് കര്ണ്ണനും ജിഷ ണതാനും 

നിന്പുത്രദര്മ്മന്ത്രാതത്തില് ക്ഷിതീശ! 3 

വളര്ന്ന കൊസ്പുള്ള ഹിമാദ്രലത്ത-- 
ഗജേന്ദ്രയാര് പിടിമൂലം കണക്കേ 
എതിര്ത്തു കൊണ്ടാര പരമുഗ്രവേഗര 

ധനഞ്ജയന് കര്ണ്ണനും വീരര് തമ്മില്. റി 

ഘനത്തിനോടങ്ങ “ഘനം കണക്കിലും 

യദ്ദച്ചയാല് കുന്നൊടു കുന്നുപോലെയയം 

പരം ധനുര്ജ്യാതലനിസ്വനത്തൊടേ- 
റെറതിര്ത്തുകൊണ്ടാര് ശരമാരി പെയ്തവര്. ൫ 

വളര്ന്ന വൃക്ഷഷധി വള്ളിയുള്ളതായ് 

വളര്ന്ന ശൈലാലയജാലമുള്ളതായ”. 
ബലം പെടും രണ്ടചലം ചഖിച്ചമ- 

ട്ടലം മഹാസ്സ്രുങ്ങഠം ചൊരിഞ്ഞു തങ്ങളില്. 1. 

പരം മഹത്തായി ത്വര്ക്കു സംഗരം 

സുരേശവൈരോചനര്കാംക്കു തുല്യമേ 

ശരങ്ങളാല് സുമഹയാംഗമെയ്യറു- 
ത്തരം നിണം വാര്ന്നു പരര്ക്കു ദുസ്സഹം. 5 

പെരുത്തു പത്മോല്പ്പലമാമമീനുമായ് 
ഖഗങ്ങഠം കൂകുന്ന കയങ്ങഠം തങ്ങളില് 

അടിച്ചു കാഠറേറററണയജുന്നവണ്ണമാ. 

ഞ്ഞടുത്തിതാ വന്കൊടിയുള്ള തേരുകഠം 6 

മഹേന്ദ്രവ്ര്യത്തൊടു രണ്ടുപേരുമേ 
മഹേന്ദ്രരെപ്പോലിരുവര് മഹാമഥര് 
മഹേന്ദ്രവജൂപ്രതി മാശുഗങ്ങളാല് 

മഹഫേന്ദ്രവൃത്രപ്പടിയെയ്കു തങ്ങളില്. റു 

രഥേഭപതൃശ്വമറിയന്നു ച.ട്ടയം-- 

ബരേഡ്യശ്ര്പ്രാഡ്ൃയബലങ്ങഠം* രണ്ടമേ 
വിറച്ചുയര്ന്നല്ഭൂൃതമാര്ന്നു വാനിലു-- 

ള്ളൊരാഠംകളം ഫല്ഗുനകര്ണ്ണുസംയുഗേ. 

കരങ്ങഠം വ്ര്്ഠാംഗുലി യോടുയര്ത്തിനാ-- 

രരം രസിച്ചാര്ത്തിഹ കാണുമാളകഴം 
ദ്വിപത്തെ മത്അദവിപമട്ടു പാര്ത്ഥനേ 

വധിക്കുവാന് കര്ണ്ണനിടഞ്ഞു പാഞ്ഞതില്. ഉ 

വിളില്ലാര്ത്തു സോമകര് പാര്ത്ഥനത്താന് 

“ഭൂതം ചെല്ലൂ കര്ണ്ണനെപ്പാരത്ഥ, കൊല്ലൂ, 

ൽ ചട്ടയംബരേഡ്ൃശസ്മ്രാഡ്ൃയബലങ്ങം-നല്ല പടച്ചട്ടയം ല്യ്ത്റങ്ങളും 

ധരിച്ചവരും ധാരാളം ആയ്യധങ്ങളോടുകൂടിയവരുമായ സൈന്ൃങ്ങയംം 
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ഇവനെറയീ വന് തല കൊയ്ക, വൈകൊലഃ, 
മുടിക്ക ദുര്യേധനരാജൃകാംക്ഷായ്ും. ക 

നമുക്കെഴുന്നാപ്പലയോധര ദം ണ്ണേനോ- 

ടുരച്ചു ““ ചെന്നേററിട്ടകെ * 'ന്നമപ്പ്െൊഴേ 

““വധിക്കുകമ്പെയ്തിഹ കര്ണ്ണ, പാരത്ഥനേ 
ചിരം വനത്തിന്നണയട്ടെ പാണ്ഡവര്." ” 
പരം കര്ണ്ണന് മുന്നമേ പാര്ത്ഥനെത്താ൯ 

മറുത്തെയ് രൂ പത്തു ബാണങ്ങളാലേ 
എതിര്ത്തെയ” തൂ പാര്ത്ഥനും കക്ഷഭാഗ-- 
ന്നതിക്രുരം പത്തു ബാണങ്ങളാലേ. 

പരസ്പരം പെറന്നണിഞ്ഞുള്ള ബാണം 
ചൊരിഞ്ഞാരാക്കര്ണ്ണനും ജിഷ” ണതാനും 
പമസ്പരം ലാക്കു നോക്കീട്ട പോരില് 
പ്രഹൃഷ്ടരായ” ഭീഷണം പാഞ്ഞണഞ്ഞു. 

ഉടന് പാര്ത്ഥന് തൂുകിനാനുഗ്രചാപന് 
ഭൂജങ്ങളും ഗാണ്ഡ!വവും തുടച്ചും 
നാരാചനാളീകലവരാഫഹകര്ള്ളു- 

ക്ഷുരാരദ്ധചന്ദ്ര.ഞ്ജച് കാശുഗങ്ങഠം, 

പരക്കവേ പാര്ത്ഥിവ, പാരത്ഥഭനയ്ക്ാ-- 
രം ചിന്നീ കര്ണ്ണര്ഥത്തിലെത്താ൯ 

ദിനാന്തത്തില് തല താഴത്തും ഖഗാഘം 
പരം പാര്പ്പാന് മരമെത്തും പ്രകാരം. 

ആ ഫല്ഗുനന് ചില്ലി വളച്ചു നോക്കി -- 

ക്കര്ണ്ണന്്ററ നേര്ക്കെയ്കവ ശത്രുഘാതി 
അമ്പാല് ഗ്രസിപ്പു നൃപ, സുതപുത്രന് 
പാര്ത്ഥന് തുടര്ന്നെയ്ക ശരങ്ങളെല്പാം, 

അയച്ചിതാഗ്നേ മമരാതിനാശനം 

മഹാസ്ത്രമാക്കര്ണ്ണനെ നോക്കിയര്ജ്ജൂനന് 
ഭൂവംബരം ദക്കുകളര്ക്കമാര്ഗ്ഗവും 
മൂടീട്ടെരിഞ്ഞാളിയതിെറയാകൃതി. 

ആളുന്ന വസ്ത്രമെതാട യോധരൊക്കയ. 
ഞ്ങൊഴിച്ചു പാഞ്ഞൊരുടുചേല കത്തിയോര് 

ശബദം മുഴുത്തു കടുതായ് വനാന്തരേ 

പരം മുളപ്പട്ട “ലെരിഞ്ഞിടും പടി. 

കര്ണ്ണന് ജ്വലിക്കും ജവലനാസ്ധുമങ്ങു ക... 

ണ്ടതിറെറ ധാഠന്തിക്ടെരിങ്കൽ വാരണം 
അയച്ചി താഡ്ഡ്രൂതസുത൯ പ്രതാപവാ- 
നതപ്പെൊഴഗ്നിക്കു ശമം വരുത്തീതേ. 

40 
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തരസ്വി ദി ക്കൊക്കയമേ ഘനങ്ങളാ-- 

ലറരുട്ടടയ്ക്കു പടിയങ്ങു മൂടിനാ൯ 
ജലം ചുരന്നങ്ങാന ശൈലതൃല്ൃമാ-- 
യലം ധരിത്രീതലമെങ്ങുമപ്പൊഴേ. 40 

വേഗത്തി ലാക്കാറുകളാവിധത്തി-- 
ലതൃഗ്രവഹ്നിക്കു ശമം വരുത്തി 
ഘനങ്ങളോ ദിക്കകളൊക്കയങ്ങടന് 
നിറഞ്ഞു മൂടീ ഗഗനപ്രദേശവും. 1 
ഇരുട്ടിനാല് ദിക്കുകളൊക്ക മൂടിയാ 
മേഘങ്ങളാലൊന്നുമേ കണ്ടിടാതായ” 

അകററിനാന് കര്ണ്ണനുള്ളസ്തസംഘം 

വായവ്യയാസ്്രം കൊണ്ടുടന്തന്നെ പാര്ത്ഥന്. 22 

പരം സുരേന്ദ്രപ്രിയമസ്രുമുഗ്ര-- 

പ്രഭാവമാം വജ്കൂമയച്ചു പിന്നെ 
ഗാണ്ഡീവം ഞാണമ്പുമെല്പാം ജപിച്ചാ- 

ദ്ധനഞ്ജയന് വൈരി കഠംക്കപ്രധഴുഷ്യയന്. 23 
ഉടന് ക്ഷുരപ്രാഞ്ജലി കാര്ദ്ധചന്ദ്രം 
നാളീ കനാരാചവരാഹകര്ണ്ണം 

അസംഖുൃമേ ഗാണ്ഡിവത്തിങ്കല്നിന്നു 
വജ്കോഗ്രതീക്ഷ“നോശുഗമങ്ങുതിര്നആ. 2൪, 
കരണ്ണൂടംലെത്തിട്ട മഹാപ്രഭാവം 
ശിതോഗ്രമാഗ്ലാര്।ദ്ധപത്രാശുഗഘം* 
ഒമയ്യെങ്ങുമശ്വങ്ങടഠം ധനുസ്സ്റ ചക്രം 
നുകം ധ്വജം മററമിവററിലെല്ലാം 5 

കിറിക്കേറ മൂരഖ്ചകൂടന്നവററ 
താര്ക്ഷൃത്രാസാല് മന്നില് നാഗങ്ങഠം പോലെ. 
ശരം തറലച്ചോനുടന് ചേോരയാരന്നോന് 
കര്ണ്ണന് ചൊടിച്ചങ്ങനെ കണ്ണരുട്ടി 0 

മുഴങ്ങവേ ഞാണണി വില്ലുലച്ചു 

പ്രയോഗിച്ചു ഡന്പനാബ്'ഭാര്ഗ്ഗവാസ്ര്രം. 
മഹേന്ദ്രാസ്ര്രം ചേരത്തു പാര്ത്ഥാശുഗങ്ങഠം 
കൂട്ടത്തോടങ്ങെധ്മു കണ്ടിച്ചു കര്ണ്ണന് ക് 
അസ്ത്രം കൊണ്ടീയസ്സ്രവും തീരത്തു കൊന്നാന് 

തേരാനകാലാഠംകളെയാഹവത്തില്. 

പൊറുത്തിടാഞ്ഞാപ്പട സംഗരത്തില് 

മഹാരഥന് ഭാര്ഗ്ലവാസ്രപ്രമാപാല് ി 

% ഗദ (ധപത്രാശുഗാഘം ---കഴ്കന്െറ ശൂവരു വെച്ചുകെട്ടിയ അമ്പിന് 
കൂട്ടം. 
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പാഞ്ചാലരില് ശ്രേപ്പ്രാം ൭യ.ധരേയും 
ക്രോധം കെൌൊണ്ടേന് ശക്തനം.. സൂതപുയ്രന് 

ആയത്തൊടവ്പെയ്ക തറച്ചു ൨; രന 

ചിരിച്ചുകൊണ്ടങ്ങനെ കൃഷ്ണയരയും. 
പാഞ്ചാലരും സോമകരും നരേന്ദ്ര! 

കര്ണ്ണന് പോരില് ശരമെയ്കാര്ത്തി ചേര്ത്തോര് 
ക്രോധം പൂണ്ടായവരാഞ്ഞെയ്കം ചുററും 
കൂരമ്പൊപ്പം കൂടിയാക്കര്ണ്ണനേയും. 

അതാതമ്പെയ്യറുത്താശു കര്ണ്ണന് 
പാഞ്ചാലര്ക്കുള്ളാനതേരശ്വജാലം 

അസ്പെയ്കര്ദ്ദിപ്പിച്ചിരുക്കോടു പോരില്-- 
ക്കുട്ടം കുലുക്കീടുമാസ്സൂതപുത്രന്. 

കര്ണ്ണന്െറയമ്പേററവര് മെയ് പിളര്ന്നു 
ശബ'ദിച്ചുകൊണ്ടൂഴിയില് ചത്തു വീണ 

ഈക്കേറീടും ക്രൃദഡ്ധസിംഹം വധിച്ച 
ബലം വായ്ക്കും കുംഭികളെന്ന പോലെ. 
സ'പര്ദ്ധില്ലീടും ശക്തരാം യോധമുഖ്യര് 
പാഞ്ചാലമില് തലവന്മാരെ വീഴ്ത്തി 
പരം വിരാജിച്ചു നരേന്ദ്ര, കര്ണ്ണന് 
ശരം രതൂകിപ്പെയ ത്തുകാറെന്ന പോലെ. 

കര്ണ്ണന് ജയ ല്ലെന്നു നിനച്ചു നിന്െറ 
ഭടന്മാരൊട്ടുക്കു കൈകൊട്ടിയാരന്തു 

എല്ലാവരും കര്ണ്ണൂര പാട്ടിലായീ 
കൃഷ്ണന്മാരെന്നോര്ത്തു പോയ് കാരവേന്ദ്ര! 

അമ്മട്ടി ലായ ക്കണ്ടു രഥീിന്ദ്രനായ 

കര്ജുനന്െറ വീര്യം മറുപേര്ക്കസഹ്യം 
പാര്ത്ഥന് വി ടോരാ മഹാസ്ത്ൂത്തിനേയും 
കര്ണ്ണന് പോരില് പോക്കിവിട്ടെന്നുകണ്ടും 

അമര്ഷി കോപിച്ചതി ദീപ്യദൃഷ ടി 
കാററിന്മകന് കൈയിനാല് കെകതിരുമ്മി 
ഭീമന് ചൊന്നാന് സത്ൃവാന് ജിഷ'ണവോടു 
പൊറാഞ്ഞു വീര്പ്പിട്ടതിമന്യവാണ്ടോന്: 

* * ഏന്തെന്തിവന് ധര്മ്മമൊഴിഞ്ഞ പാപി 
സൂതാത്മജന് പോരിലുക്കോടുമിപ്പോഠം 
പാഞ്ചാലരില് പല യോധേന്ദ്രരേയും. 

വാന് കാണ്കെക്കൊടന്നാടുക്കുന്നു ജിഷ“ണ്ടേ! 
മുന് ദേവന്മാര് കാലകേയാസുരന്മാര് 

ഒവല്ലാത്തോമവുശ്ശ. ഉ കൈ ഒൊട്ടൊരാളെ 
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ഏന്തേ നിന്നെസ്സൂതപുത്ര൯ കിരി്ടിന് 

മുന്പിട്ടെയ'രൂ പത്തു രഥാൃഗത്താല്?! 900 

നീയെയ്യൊരാബ്ബാണസംഘം ഗ്രസ।ച്ചാ- 

നെനിക്കിയമാശ്ചര്ൃയമായ് തോന്നിടുന്നു; 

കൃഷ്ണാപരി ക്ശേശമതോരക്കെടോ നീ 

പറഞ്ഞതും പതിരെള്ളെന്നി വണ്ണം. 39 

തീക്ഷണങ്ങളായസ്ഥി കീറും കഠോര-- 

വാക്യങ്ങളീപ്പാപി കൂസാതെ കര്ണ്ണ 

ഓര്ത്തായതെല്പാമിപ്പ്യൊഴാപ്പാപി കരണ്ണ൯-- 

തതന്നക്കൊല്പൃ പടയില് ബവ്ൃസാചിനു! ടര് 

ഉപേക്ഷയെന്തിങ്ങനെ പാര്ത്ഥ, ചെററു- 

മുപേക്ഷ കാട്ടേണ്ടൊരു കാലമല്ല 

അഗ്നിക്കന്നാക?ഖാണ്ഡവേ തീററി നല്കാന് 

ഭൂതാഘം നീയേതു ധൈര്യൃത്തിരു വെന്നോ, ൭.1 

ആരദ്ധൈരൃത്താല് കര്ണ്ണനെക്കൊല്ക ഞാനു-- 

മിവന്െറ മെയ“ ഗദയാല് തച്ചുടയ്ക്കാം."" 

ഉടന് ചൊല്ലീ കര്ണ്ണനും പാര്ത്ഥനോടട 

പാര്ത്താ രഥേഷ്പ്രതിഘം ലപ്പോഠം. 4 

കൃഷ്ണന് പരഞ്ഞു 

മദ്ദിച്ചല്പോ നി ന്െറയസ്രൂരത്തയസ്ര-- 
ങ്കെഠണ്ടീക്കര്ണ്ണന് പരമെന്തേ കിരീടിന്! 
മോഹിച്ഛതെന്താണയി വീര, കാണ... 

ന്നില്ലേ ഹര്ഷാല് കരവരാര്ത്തിടുന്നു? 49 

കര്ണ്ണന് മു൯പിട്ടവരോര്ക്കുന്നുവല്ലോ 

നിന്നമ്ധ്ൂമ്്രത്തിലറുത്തത്വായി 

യൃഗം തോറും താമസാസ്ത്രത്തെയേതു 

൫ഗൊര്യാല് വെന്നു രാക്ഷസാഘത്തിനേയും, 44 

ഭംദോല്ഭവാസുരരേയും രണത്തി -- 

ലാഭെദ്ധര്ൃയത്താല് കര്ണ്ണനെക്കൊല്ലുകി പ്പോ. 
അരാതിതന് തല കൊയഷ്കാലുമൂക്കി-- 

ലരം ഭവാനീ ക്ഷുരനേമിയാലേ ടട 

ഞാന് തന്നിടുന്നോഭു സുദര്ശനത്താല് 

വജ്രാല് നമുചിത്തലയിന്ദ്രന് കണക്കെ. 
കിഠാതമൂരത്തി ഭഗവാന് ദേവനേ നീ... 

യേതൊന്നിനാല് പരി തോഷപ്പെടുത്തീ, 30 
നത്തെ 

3, രഥാശുഗം മഹാരഥന്മാര് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള നീളംകൂടിയ ഒരുതരം 

അമ്പു". 2 രഥേഷുപ്രതിഘാതം പാര്ത്തു” -- (കര്ണ്ണ) തേരും അസ്ത്രങ്ങളും 

തടുത്തുനിര്ത്തുന്നതു കണ്ട്. 
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ആദ്ധൈരൃത്തേ വീ ഞ്ടുമ ന്നൊണ്നെടുത്തീ- 

ക്കൂട്ടത്തൊടേ കര്ണ്ണ നെക്കൊന്നുകൊള്ളൃ. 
പിന്നെപ്പരം കടല് ചൂഴം പുരഗ്രാ-- 
മോപേതമായ പുഷ്ടമാം പാരിടത്തെ 

ശത്രുക്കളെരക്കൊന്നു രാജാവി നേകു... 
കതുല്യമാം പുകഠം കൈക്്കൊഴംക പാര്ത്ഥ! 

സക്യന് പറഞ്ഞു 

മഹാബലന് വ൯പനീച്ചപൊന്ന കേട്ടി 
ട്ടറചചൂു സുതാത്മജനേ വധിപ്പാ൯ 

വൃകോദരന് കൃഷ്ണനും ചൊല്കയാലേ 
സൂരിച്ചു തന് തത്ത്വമശേഷമപ്പോഠം. 
നിജാവതാരത്തിനുമിങ്ങു മുല-- 

മറിഞ്ഞോതീ കേശവനോടിവണ്ണം : 

”” അതൃഗ്രമാമസ്രുമെടുപ്പനി പ്പേഠടം 
ലോകക്ഷേമത്തിന്നു കര്ണ്ണക്ഷയാര്ത്ഥം 
അങ്ങും വാനോര്കളമേ സമ്മതിക്ക 

ബ്രഹ'“മാവീശ൯ ബ്രഹ്മവിത്തുക്കഠം മുറവം"" 

എന്നും ചൊല്ലി ദ്ദേവനെസ്സവൃയസാചീ 
മഹഠത്മാവാം ബ്രഹ്മനെക്കൈവണങ്ങി 
അതുത്തമം ബ്രാഹ്മമശകൃമസ്രും 
പ്രയോഗിച്ചു തന്മനസ്സിന്നധീനം; 

അതും പോക്കിക്കരണ്ണനേററം വിളങ്ങീ 
ശരം ശുകിപ്പെയ്ത്തു കാറെന്ന പോലെ. 
കിര” ടി വാട്ടസ്രുതേങ്ങ കരണ്ണ-- 

ഗതേവിധം പോരില് മുടിച്ചുകാണ്കേ, 

അമരഷദിീ പ്ല ചൊടിയാണ്ടു ഭീമ൯ 

സത്ൃയസ്ഥനാമര്ജ്ജൂനനേട്ടേ ചൊന്നാന്: 
” ' ജനങ്ങഠം ചൊല്ലുന്നു ഭവാനധീനം 
പരം മഹാബ്ബാഹ്മമഹാസ്സ്രമെന്നും 

വേറേ തൊടുത്തീിടെടോ സവ്യസാചിനന്!”" 

കേട്ടവുണ്ണം ചേരത്തിതാസ്സവ്യസാചി. 

ഉടന് ദിക്കൊക്കേയയമേവം വിദിക്കു-- 
മടച്ചിതാബ ഭൂരിതേജസ്സിയന്നോന് 

ഗാണ്ഡീ വമുക്തോഗ്രഭൂജംഗകല്ല.. 
സൂര്യാംശുൂസങ്കാശശരങ്ങളാലെ. 
ആബ ”ഭാമതന്ദ്ര൯ ഡിടുമായയധങ്ങരം 

പൊന്കെട്ടീയന്നുള്ളവ നൂറുനൂറായ് 
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മൂടീ പരം കര്ണ്ണരഥം ക്ഷണത്തില് 
യൃഗാന്തസൂര്യാഗ്നി കരപ്രഭങ്ങഠം. 
പരം ശൂലം മഴ ചക്രം പെരുത്തു 
നാരാചജാലങ്ങളമപ്രകാരം 

പുറപ്പെ ഘോരഘോരങ്ങളായി-- 

ദഹിച്ച്പോയുടനെങ്ങും ഭടന്മാര്. 
ഒരുത്തന്തന് തല യുദ്ധത്തിലററു 

പരന്െറ മെയ തട്ടി വീണൂ ഭടന്െറ 
ഭയത്തിനാലവനം മന്നില് വീണൂ 

പതിച്ചുകണ്ടന്യനും നഷടനധയി . 
ആനത്തുമ്പി ക്കൈയയപോലുള്ളൊരന്യ-- 

ഭടന്െറ വാളള്ള കൈയററു വീണൂ 

അന്യന്െറ ചര്മ്മം കലരുന്നിടംകൈ 

ക്ഷൃരം ചെന്നേററററു പാര്ത്തട്ടില് വീട. 

ഏവം യോധമശ്രേഷ്യരെ മുററുമൊപ്പം 
വിദ്ധ്വംസനം ചെയ്തിതഠസ്സവ്യസാചി 

ശരീ ഭസംഹാരി മഹാകഠോര_ 
ശരങ്ങളാല് കാരവസൈന്യമെല്പഠം. 
യുദ്ധത്തി ലാക്കര്ണ്ണനുമപ്രകാരം 

ചൊരിഞ്ഞസംഖ്യം വിശിഖ്വ്രജങ്ങഠം 

ഘോഷത്തൊടും പാണ്ഡവന്നേര്ക്കു ചെന്നു 

മേലേം തൂകും വാരിവര്ഷം കണക്കെ. 
അവന് ഭി മനനന്നെയ്ും കൃഷ്ണനേയും 

കിരീടിയേയും പടുദിവ്ൃയകാരി 

മുമ്മൂന്നമ്പൊട്ടേറെയയക്കോടുമെയ്ത്ു 
മഹാസ്വഭം ഘോരകമാംവണ്ണമാര്ത്തു. 
കി രീടിയാക്കര്ണ്ണബാണങ്ങളേറേറാന് 
നോക്കി ക്കണ്ടാബ “ഭീമനെക്കുഷ്ണനേയും 

പൊറ്ുത്തി ടാഞ്ഞങ്ങുടന്തന്നെ പാര്ത്ഥന് 

തൊടുത്തുതാന് പത്തുമെട്ടും ശരങ്ങഠം. 
സുഷേണന്െശ്ശരമൊന്നെയ്ക്കു ശലൃന്-- 
തന്നേ നാലാക്കരണ്ണനെപ്പാന്നെ മൂന്നും 
ആഞഞ്ഞെയ്ക്ക പത്തമ്പുകളാല് ഹനിച്ചു 

പൊന്ചട്ടയിട്ടോരു സദഭേശനേയയം. 

ആ രാജപുത്രന് തലയററു കൈ പോയ് 

സൂതാശ്വഹീ നന് കൊടി വില്ലൂുമറേറാ൯ 
മരിച്ചു തേര്വിട്ടു പതിച്ചി തപ്പ്പോഠം 

മഴു ക്ളേററററ മരം കണക്കെ. 
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൭40 കരല്ലൂവധപരയ്യ- 

കര്ണ്ണുന്െറമകലമ്പുകഴം മൂന്നമെച്ടം 

രണ്ടും നാലും പാത്തുമാട ഞ്ഞയ്കക പ്പിന്നെ 

നാനൂറാത്തായുധമുള്ളാനയേയയും 

കൊന്നിട്ടെണ്ണ റങ്ങ തേരം വധിച്ചു. 

ഓരായിരം സാദിഹയങ്ങളേയു. 

മെണ്ണായിരം പത്തിയോധേന്ദ്രരേയും 

അയന്വെയ്ക്ു തേര് കേതു ഹയങ്ങളൊത്ത 

സൂതാത്മജന് കര്ണ്ണനെ മുടിവിട്ടു. 

വിളിച്ചാര്ത്തു ഫല്ഗുന൯ കൊന്നൊടുക്കും 

കുരുക്കന്മാര് കര്ണ്ണനെച്ചുററുമായി: 

€ * ശരങ്ങളെടെയ്കര്ജജുനനേ വധിക്കു,-- 

കമ്പെയ്യൊടുക്കും കുരുസൈവ്യമെല്പഠം,”" 

പ്രേരിപ്പില്ലാക്കരണ്ണനേററം കിണഞ്ഞു 

ചൊരിത്തേ ബാണങ്ങഠം പെരുത്തു വീണ്ടും. 

അവന്െറയാപ്പാണ്ഡു പാഞ്ചാലസൈന്യം 

കൊ മര്മ്മം കീറി രക്തം കുടിച്ചും 

ആസ്സൂര്വ്വധാനുഷ് കവമിഷ്യരേററം 

മഹാരഥന്മാരരിമാരൊടേല്ലോര്, 

ഫഹനിച്ചുകൊണ്ടാരരീ സൈഡവ്യൃമുഗ്ര-- 

രസ്യോനൃയമ(്ുജ്ഞര്൪ മഹാസ്്രമെയ് തൂ 

അണഞ്ഞിതപ്പേടോം ത്വരയോട കാണ്മാന് 

മന്്രാഷധത്താല് വിരുജന്* വിശല്യന് 

സുഹൃല്ഭിഷക “ശ്രേഷ്ഠര് ചികിത്സ ചെയ്ത 

യുധിഷ്ഠിരന് പൊന്നണിച്ചട്ടയിട്ടോന്. 

അങ്ങാപ്പോരില് ധര്മ്മജന് വന്നു കണ്ടു 

സന്തോഷിച്ചു സര്വ്വഭൂതങ്ങഠം റന്ദ്യാ, 

രാഹുഗ്രാസം വിട്ട സമ്പൂര്ണ്ണ ചന്ദ്രന് 

തെളിഞ്ഞുയര്ന്നെത്തിയാലെന്ന പോലേ. 

ശത്രുഘ നരാം ശൂരവരിഷ്ടമുഖ്യര് 

കര്ണ്ണാര്ജ്ജൂുനന്മാര് പൊരുതുന്ന കാണാന് 

വാഹങ്ങളേ നിര്ത്തി നഭസ്സ്റിലുള്ളോര് 

പാര്ത്തട്ടിലുള്ളേഠര്കളമങ്ങ നിന്നു. 

പരം ധനുര്ജ്ജ്യാതലയോഗമൊത്തു 
ശരങ്ങളെയ്കിട്ടഥ ഘോഷമായി 

പരസ്സുരം മുഖ്ൃശരരങ്ങളെയ്ക്ം 
നരേന്ദ്ര, കരണ്ണാര്ജ്ജകുനഘോരയുദ്ധം. 

₹ വിരുജന്.. അസ്വസ്ഥം മാറിയവയ. 
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കര്ണ്ണാര്ജജുനയുദ്ധം ച 

ഉടന് മഹാശക്തി യൊടാത്തഘേഷം 
വലിച്ച പാര്ത്ഥന്നുടെ ഞാണ് മുറിഞ്ഞു ക്ട 

അന്നേരമേ പാര്ത്ഥനെസ്റ്റുതപുത്രന് 

മൂടീടിനാന് ക്ഷുദ്രകം നതൂറിനാലേ. 
തോലൂരിടും പാമ്വെതി രാര്ന്നു കൂര്ത്തു 

മെഴുക്കില് മുക്കില്പി റകുള്ളതായ? 75 

നാരാചമങ്ങര്വൃതി നാല് പിളര്ന്ന 

മുകുന്ദനെസ്റസ്സേമകര് പാഞ്ഞിതപ്പേഠഠം 

കൂരമ്പു വിട്ടായവര് മുടി വാനില്-- 

ക്കാര് കൂട്ടമൊത്തര്ക്കനെയെന്ന പോലെ; 76 
പാഞ്ഞെത്തിടുന്നായവരെപ്പെരുത്ത-- 

്പെയ്താക്കറ്തൂന് ഹന്ത! നിര്ത്തീ കൃതസ്ത്രന്. 
അസ്ത്രങ്ങളാലസ്ര്രമൊക്കത്തടുത്തു 

കൊന്നാനതില് തേര്ഗജവാജി ജാലം 77 

അതേവിധം യോധവരിപ്ുരേയു-- 
മമ്പെയ്മദ്ദിപ്പിച്ചു കര്ണ്ണന് നരേന്ദ്ര! 
കരണ്ണ്റെറെയ മന്പേററുടല് വണ്ടു ചത്തു 

മുഴക്കി വീണാരവര് പാരത്തടത്തില് 78 
ഉയക്കേറിട്ടം ക്രുദ്ധസിംഹം വധിച്ച 
ബലം വായ്ക്കുന്നശ്വയുഥങ്ങഠം പോലേ. 
ദിനേശദേവേശജര് ₹തമ്മിലുള്ളീ-- 
യിടന്ക്കു പാഞ്ചാലരുമന്യരും താന് 79 

ഉലഞ്ഞുമുക്കുള്ളവര് കര്ണ്ണനമ്പെ.. 
യ്കാഞ്ഞേററു പെട്ടെന്നു മരിച്ചുപോയീ. 
ജയം കിട്ടീ പെരുതെന്നായ' ത്വദീയര് 
കൈകൊട്ടിനാര് സിംഹനാദങ്ങഠം ചെയ്യാര് 80 

എല്പാരുമോര്ത്തു കര്ണ്ണനാ വന്തിരക്കി.. 
ലടക്കിനാന് കൃഷ്ണരെയെന്നിവണ്ണം. 
പരം വില്ലിന് ഞാണുലച്ചിട്ട ശി (ഘം 
ശരം കര്ണ്ണന് പിട്ടതെല്പാമുടച്ചും 81 

അരം ക്രുദ്ധന് കര്ണ്ണശരക്ഷതാംഗന് 

കുരുക്കളെ പ്പോരിലാര്ത്തോറു പാര്ത്ഥന്. 
ഞാണ് തേച്ചുടന് കൈയുറമേലടിച്ചു 

ബാണാന്ധ കാരം വിതറീ ക്ഷണത്തില് 82, 

ശല്യന് കര്ണ്ണന് കഭൌാരവരേവരേയയം 

ബാണങ്ങംംകൊണ്ടെയ്കി തൊപ്പം കിരീടി. 

ക ദിനേശദേവേശജര്  സുരൃനേറയും ഇന്ദ്രന്േറയ്യം മക്കുഠം, 



കരള്റ്ുവധപര്വവം 

പറന്നീലാ പക്ഷികളംബരത്തില് 
പരക്കു സ്രുത്തി ലിരുട്ടടയ്ക്കും 

വാനാണ്ട ജീവാവലി വിട്ട ദിവ്ൃയ-- 
സുഗന്ധിയാം മാരുതന് വീശിയപ്പ്പോം. 

ശല്യന്െറ മേല്ച്ചട്ടയില് പത്തു ബാണം 
പ്രയോഗിച്ചു പുഞ്ചിരി ക്കൊണ്ട പാര്ത്ഥന് 

കര്ണ്ണന്െറമേല് പന്തിരണ്ടമ്പു വിട്ട 

പരം ബ..ണം ദ്രതമേഴെയ്കുകൊണ്ടാന്. 
ധനഞ്ജയ൯രന്നുടെ വില്ലു തൂകും 
കഠോരവേഗാശുഗമേററമേറേറാന് 

പിളര്ന്ന മെയ്യോടു നിണം ചൊരിഞ്ഞു 
കര്ണ്ണന് മിന്നീ വില്പമായ”, രുദ്രദേവന് 
ശ“രശാനത്തില്ഗ” ഘോരസസ്ധ്യഴ്ണു രക്ത-- 
സിക്താംഗനായ് കേളിയാടും പ്രകാരം. 

ഉടന് സുരേന്ദ്രോപമനാം കിരീടിയെ-- 
ശ്ശൂരങ്ങഠം മുന്നെയ്കു പിളര്ന്നു കര്ണ്ണന് 
എരിഞ്ഞു കാളം ഭൂജഗോഗ്രമഞ്ചൃ 

ശരം വിട്ടൂ കൃഷ്ണനേയും വധിപ്പഠന്. 

പൊന്കെട്ടെഴുന്നനുകഠം കേശവന്െറ 

വന് ചട്ട കിറിട്ടു കടന്നുപോയി 
വേഗത്തി ലുഴിക്കുമകത്തു കേറീ 
കുളിച്ചു കരണ്ണാന്തികമേ തിരില്ലൂ. 
ആബ്ദാണമഞ്ചും ദൂഡമെയ്ക്ക പത്തു 
ഭല്പങ്ങളാല് മൂന്നു മൂന്നായ്ക്കിരീടി 
നുറുക്കിനാനവ മന്നില് പതിച്ചു 

ഫണീന്ദ്രന്മാര് തക്ഷകപൂത്രപക്ഷര് 

ഉടന് ജ്വലിച്ചു ചൊടിയാല് കിരീടി 
കക്ഷം ദഹിപ്പിച്ചിടമഗ്നി പോലേ 
കര്ണ്ണന് വിട്ടാസ്തര്പ്പബാണങ്ങളാലേ 
മെയ് കീറിയാക്കൃഷ്ണനെക്കാണ്കയാലേ. 
ശരീരസംഹാരി ശരങ്ങഠം കര്ണ്ണം-- 
വരേ വലിച്ചങ്ങനെ കര്ണ്ണനെത്താന് 
ചര്മ്മത്തി ലെയ്യാനവനിണ്ടലാണ്ട 
കുലുങ്ങി ധൈര്യത്തൊട നിന്നു ധീരന്. 

ശരാഘത്താല് ദിക്കുമേവം വിദിക്കും 

സുര്യാഭയും നൃപ, കര്ണ്ണനെറ തേരും 
കാണാരെ യായ*ത്തീര്ന്നു പാര്ത്ഥന് ചൊടിക്കേ 
മഞ്ഞേററടഞ്ഞാരു നഭസ്സ് പോലേ, 
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കര്ണ്ണരഥ പക്രഗ്രാസം 943 

ചക്രം കാപ്പ്പോര് കാലു കാപ്പേഠര്കഠം മുന്പില് 

നില്ലോര് പിന് കാപ്പോകളിമ്മട്ട മുററും 
ദുര്യോധനന് സമ്മതി ച്ലോരു വന്പര് 
മുന്പന്മാരായേററ തേരാളിമാരെ 93 

രണ്ടായിരം പേര്കളെസ്സ്റവ്യസാചി 
കുരുശ്രേഷ്യന്മാര്കളെക്കാരവാഗ്രയന് 
രഥാശ്വസൂതാന്വിതമേ ക്ഷണത്തില് 
ക്ഷയിപ്പി ലു വീരനൊട്ടുക്കു രാജന്! ക. 

ഉടന് പാഞ്ഞു കര്ണ്ണനേ വിട്ടു നിന്െറ 
സുതന്മാരും കൌരവര് ശിഷ്ടരും താന് 
ചത്തോരമ്വേറേറാര് കരഞ്ഞീ ടു വോരായ” 
പിതാപുത്രന്മാരെയും വിട്ടകൊരണ്ടേ. 98 
ഭയപ്പെട്ടാക്കാരവര് പാഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു 
ദിക്കൊക്കേയും ശൂന്യമായ“ കാണ്കിലും താന് 
നടുങ്ങീലാ ഭാരത, കര്ണ്ണ നേതു-- 
മെതിര്ത്തു താനര്ജ്ജുനന്നേര്ക്കു പാഞ്ഞു. 96 

90. കണ്ണരഥചക്രഗ്രാസം 

കര്ണ്ണാര്ജ്ജു നന്മാര് തമ്മിലുള്ള ഉഗ്രസമരം. അപ്പതി രോദ്ധ്യമായ സര് 
പ്രമഖശരത്തില്നിന്നു" കൃഷ്ണന് ഉപായത്തില് അര്ജ്ജുനനെ രക്ഷിക്കുന്നു. തേര 
ച്ച'(കം പൂഴിയിലാണ്ട പോയ കര്ണ്ണന്, ധര്മ്മയുദ്ധമുറയനു സരിച്ചു ചര്്രം പെ 

ക്കുന്നതുവരെ യുദ്ധം നിര്ത്തി ലെക്കാന് അര്ജ്ജുന നോട പേക്ഷിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ശരങ്ങളെത്തീടുടമിടത്തെ വിട്ട 
കുരുക്കളെല്പാമണി തെററി നിന്നോര 
മിന്നല്പ്രകാശത്തൊട ചുററുമേററ 
ധനഞ്ചജയാസ്രുത്തി നെയങ്ങു കണ്ടാര്. 1, 

നഭസ്സ്റിലെത്തും വിജയാസ്രുമങ്ങ 
കര്ണ്ണന് ഗ്രസിച്ചു കടുബാണമെയ്യോന് 
ക്രോധിച്ച പാര്ത്ഥന് കടുസംഗരത്തില് 
കര്ണ്ണന്െറ നാശത്തി നയച്ചതപ്പോടം ക 

ഉയര്ന്നുടന് കരവരെപ്പൊരിപ്പേം_ 
ന്നാ സ്വര്ണ്ണപുംഖാശുഗമാര്ന്നു പോരില്. 
കര്ണ്ണന് ദ്ൃഡജ്യം കടടഘോഷമാര്ന്നു 
വില്പിട്ടലച്ചുമ്പകഠം തൂകി നീന്നോന് 3 

രാമന് പഠിപ്പിച്ച മഹത്വമാരന്ന 
ശത്രുഞ്ങഞയാഥര്വ്വണവൈഭവത്താല് 
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മുടിച്ചു ചുട്ടീടമെരര്ജ് ജന: സരം, 

പാര്ത്ഥന്െറ നേര്ക്കും വിശി ഖങ്ങഠം തൂകി. 
പരം വിമദ്ം പെരുതായി ൨൯൬ 
പാര്ത്ഥന്നുമാക്കര്ണ്ണനുമേ നരേന്ദ്ര! 
അന്വയ്യോന്യമാഞ്ഞേററു ശരങ്ങളാലേ 
കൊസമ്പാല് കത്തും കുംഭികഠക്കെന്നപോലേ. 

പരം മഹാസ്ധുങ്ങഠം നിരന്നു സൂര്യന് 
മറഞ്ഞു ദിക്കൊക്കയദ്ദശ്യമായി 
കര്ണ്ണാര്ജ്ജൂനന്മാര് ശരജാലവര്ഷം 
നിരന്തരം വാനില് വിടുന്നമൂലം. 

ഉടന് മഹത്താകിന ബാനണ്ജാലം 

പടര്ന്നു കണ്ടു കുരുസോമകന്മാര് 
മറെവാന്നമെത്തുന്നതു കണ്ടതില്ലാ 

ബാണാന്ധകാരം പെരുതഠയ” പരക്കേ. 

തൊടുത്തുകൊണ്ടും സതതം ശരങ്ങ-- 
ളയച്ചുകെറണ്ടും റുപതേ, പരപ്പില് 
കാണിച്ചുകൊണ്ടാര് യുദ്ധമാരഗ്ഗം വിചിത്രം 

ധനുര്ദ്ധരശ്രേഷ്ടരേററം കൃതാസ്്റര്. 

പോര്ത്തട്ടിലിമ്മടവര് പോരിടുമ്പോഠം 
സൂതാത്മജന് മേലെയാകും ചിലപ്പേഠഠം 
പാര്ത്ഥന് ചിലപ്പോഠം മേലെയാകും കിരീടി-- 
വീര്യാസ്രസമ്പല്ബലലാഘവത്താല്. 

ഈവണ്ണമങ്ങായവര് ലാക്കു നോക്കി-- 

പ്പൊരുന്നോരാഗ്ഘോരമാം സ്മ്പ്രഹാരം 
സുദുസ്സഹം കണ്ട മററുള്ള യോഥധ-- 
മരെല്ലാവരും വിസുയപ്പെട്ടപോയീ. 

പരം വാനാണഞ്ടളള ഭ്ൂതങ്ങളെല്ലാം 
കര്ണ്ണാരജ്ജൂനന്മാരെ വാഴ ത്തീ നരേന്ദ്ര! 
“ഹേ, കരണ്ണ, നന്നര്ജ' ജൂന, നന്നി” തെന്നു 
ഹര്ഷിച്ചോതീ കൂടമായ പ്രീതിയോടും, 

ആ യുദ്ധത്തില് തേര്ഗജാശ്വങ്ങളേല്ലെ-- 

യാഘാതമേററൂഴിതലം പിളര്ക്കേ 
പാതാളഭാഗത്തു കിടക്കുമശ്വ-- 

സേനന് നാഗം പാര്ത്ഥനായ” വൈരമാരന്നോന് 
ഉടന് മുന്നം ഖാണ്ഡവദാ ഹമുക്തന് 

ചൊടിച്ചു പാര്ത്തട്ടിലണതഞ്ഞി രന്നോന് 
ആമ്പഗവീരയ ദ്ൂര൬മേററ മുന്പ ല് 

മാതാവി നെടക്കാന്നതോര്ത്താത്തവൈരം 

20 

11 

32 

29 

9 
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മേല്ലോട്ട പൊങ്ങീ ഗതി വേഗമോടും 

കര്ണ്ണാര്ജജുനന്മാര് പൊരുതുന്ന കണ്ടോന് 
ഇതേ തവ്വാദുഷനാമര്ജ്ജൂനന്െറ 

നേരേ വൈരം കാട്ടവാനെന്നി വണ്ണം, 24 

ഉറച്ചു കേറീ നൃപം, സുതജന്െറ 
തൂണിക്കകം ബാണമായിട്ടു രാജന്! 

മഹാസ്രുജാലാകലമാം പ്രകാരം 

നടന്നു ജന്യം വിതതാംശുൂജാലം 36 

കര്ണ്ണാര്ജ'ജൂനന്മാര് ശരസംഘവര്ഷം 

നി റച്ചുകൊണ്ടാര് ഗഗനത്തിലപ്പ്പോഴം. 

ഉടന് മഹത്താകിന ബാണജാലം 

പടര്ന്നു കണ്ടു കുരുസോമകന്മാര് 26 

മറെറാന്നുമെത്തുന്നതു കണ്ടതില്പാ 

ബാണാന്ധകാരം പെരുതായപ്പരക്കേ. 

പീന്നെയാപ്പുരുഷവ്യാഘര്൪ സര്വ്വലോകധന൯ുര്ദ്ധരര് 

പോരീല് നോക്കിക്കണ്ട വീരര് യുദ്ധംകൊണ്ടു തളര്ന്നുപോയ”. 

ആലവട്ടം വീശി നല്ല ചന്ദനച്ചാര് തളിക്കവേ 

വാനീല്നിന്നപ് സരസ്ത്രരീ കഠം വെഞ്ചാമരകഴം വീശവേ 

ശക്രാര്ക്കന്മാര് കരാബ്ജങ്ങഠം കൊണ്ട വ്രക്തം തുടന്ത്ുവേ. 18 

കര്ണ്ണന് പരം പാര്ത്ഥനെക്കാട്ടില് മെല്പം 

നേടാഞ്ഞേററം പാര്ത്ഥബാണാഭി തപ്ഠ൯ 3 

ഉടന് വീരന് ശരമേററംഗമറേറാ-- 

നൊററയൂള്ളീയമ്പി ലൊന്നുള്ളവെചു 19 

എടുത്തു കര്ണ്ണന് രിപുഘാതിയായി 

ജ്വലില്ലിടം സര്പ്പമുഖാശരഗത്തെ 

രാദ്രം കെഴുക്കിട്ട ധനഞ്ജയന്നു 

വേണ്ടീട്ട സൂക്ഷിച്ച മഹാശരത്തെ. 30 

അര്പ്പിച്ചു നല്ച്ചന്ദനധൂളി മെത്ത ചേര്-- 
ത്തരച്ചി സ്സ്സൊടം പൊന്മയതുൂണിശായിയെ 

കര്ണ്ണം വരേയ്ക്കാഞ്ഞു വലിച്ചു പഠര്ത്ഥനായ”- 

ക്കര്ണ്ണുന് തൊടുത്താന് പടുതിഗ്മമന്യവേ 2 

ജ്വലി ക്കുമൈരാവതവംശജാതനെ-- 

ദ്ധനഞ്ജയന് തെറ ശിരസ്സുറുക്കുവാന്. 

ഉടന് ജ്വലിച്ചു ഹഹ! ദിക്കുമട്രവും 

കടുത്തിടും കൊള്ളിമീന് ചാടിയേററം, 7] 

3 ഇജുതേ ത്വ" .ഇതുതണ്ണയാണു* അധസരം. 2 പടര്ത്ഥബാണാരി 

അപ്പന് ചം അര് ജ്ജുനന്െറ അനുകളേററു ദ:ഖിച്ചവന്. 
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വില്ലിന്തെല് നാഗാസ്രുമതങ്ങണസ്റ്റേ 
ഹാഹായെന്നിന്ദ്രാദി ലോകങ്ങളാര്ത്തു 

അറിഞ്ഞീലാ കര്ണ്ണനാസ്സ്റായകത്തില് 

യോഗംകൊണ്ടാ നാഗമുയംപ്പുക്കതൊട്ടും . 23 

പറഞ്ഞിതാ വന്പനാം ശല്ൃരമ്പു- 

തൊടുത്തോരാക്കര്ണ്ണനെപ്പാര്ത്തിവണ്ണം : 

““കഴുത്തിലീയമ്പു കൊള്ളില്ല കര്ണ്ണ! 

ശിരസ്സുറുന്നമ്പു നോക്കി ത്തൊട്ടക്കൂ ?” മക 

ഉടന് ക്രോധോടദ്ദീപ്പനായ” സൂതപുത്രന് 
നെട്ടം ശക്തന് ശല്ൃൃനോടായ” പറഞ്ഞു: 

* * തൊടുടക്കില്ലാ രണ്ട പാടമ്പ കര്ണ്ണന് 

ചതിപ്പ്പോരി ല്ലെന്തരക്കാര്ക്കു ശല്യ!" 25 

ഇതോതീട്ടങ്ങേറെനായം വെച്ചു പൂജി-- 
ല്രതാമ മ്പാര്ക്കണ്ണനാഞ്ഞെയ്ക്ു വി 
“മരിച്ചു നീയര്ജ'ജുനാ ' യെന്നു വെമ്പി-- 
പ്പറഞ്ജുപോയ” വിജയാര്ത്ഥീ നരേന്ദ്ര! 26 

വൃഷന് വിട്ടുള്ളാശ്ശുരം ഘോരവഹ്നി-- 
ദിനേശന്മാര്ക്കെതിര്ശോഭംസുഘോഷം 
ജ്വലില്ലിതാ ഞാണ് പിട്ടംബരത്തില് 
നഭസ്സീ മന്തപ്പടിക്കുഗ്രരൂപം. 27 

എരി ഞ്ഞെഞ്ഞുന്നതു കണ്ടിട്ട കൃഷ്ണന് 
ത്വരാന്വിതം കളിയായ് കംസവൈരി 
അമര്ത്തു കാല്കൊണ്ട മഹാരഥത്തെ 

ക്ഷമാതലത്താഴ?ത്തിനാന് കിഷകമാത്രം2. 28 
നിലത്തപ്പോളങ്ങുടന് മുട്ടുകുത്തീ 

പൊന്കോപ്പുള്ളാത്തിങ്കളൊക്കും ഹയങ്ങഠം. 

കര്ണ്ണന് തൊടുത്തതായോരു നാഗാസ്ത്രം കണ്ട മാധവന് 

ഉയക്കി ല്ത്തേര്ത്തട്ട കാല്കൊണ്ടങ്ങമര്ത്തു ബലവത്തര൯; 
മന്നില്ത്തേരൊന്നമര്ന്നപ്പേഠം മുട്ടകുത്തീ ഹയങ്ങളും. 9 

ഉടന് വാനില് കടുതാം ഘോഷമുണ്ടായ 
മധുദ്വേഷിക്കുള്ള സല്ക്കാരമായി 

ദിവ്യങ്ങളാം വാക്കുകഠം വാച്ചു ദിവ്യ. 
പുഷ -പങ്ങളം സിംഹനാദങ്ങളോടും. 30 

ആത്തേര്ത്തടം മാധവന്തന് പ്രയത്നം 
നിമിത്തമായ മന്നിലമര്ന്നനേരം 

ട് പ 
1! നഭസ്സ്ീമന്തപ്പടിക്ക് -- ആകാശത്തിനു ഒരു സീമുന്തരേഖ പോലെ. 

ഴ കിഷ് കമാത്രം  നാല്വിരല്പ്പാടുമാത്രം, 
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ധനഞ്ജയന്മുടിയില് ചൃടടവോന്നായ” 

ധരാവിയദേധ്യാമജലാതിവിശ്രൃതം! 31 

നാഗാസ്രൂമെയും കടടയത്നമന്യവാതഃ 

കര്ണ്ണന൯ ശരംകൊണ്ടു പോക്കീ കിരീടം, 
ദിനേശചന്ദ്രഗഹവഹികാന്തിയായ* 
പൊന്മുത്തു വജ്കം മണിയും പതിച്ചതായ, ൫2 

പുരന്ദരന്നായ് പെരുതാം തപസ്സിനാല് 

സ്വയം സ്വയംഭൂ വിഭത്ീര്ത്ത ഭൂഷണം 

വിലപ്പെടുന്നോന്നരികയംക്കു ഭീഷണം 

തലയ്ക്കു വെപ്പോേഠനു സുഖം സുഗന്ധിതാന് 33 

സുരാധിനാഥന് സുരവൈരിനിഗ്രഹേ 

സ്വയം കിിരീടിക്കു രസാല് കൊടുത്തതാം. 

ഹരന് ജലേശന് മഘവാ ധനേശനും 
പിനാകപാശാശനി സഥയകങ്ങളാല് 34 

സുരോത്തമന്മാരുമുടച്ചിടഠംത്തതും 

തകര്ത്തു നാഗാസ്രുമയച്ചുടന് വൃഷന്. 
അവന് സുദുഷ്യ൯ന് വിതഥപ്രയത്നനായ “3 
കിരീടമേററിട്ടടനുഗ്രരൂപനു 395 

വി ശുദ്ധമാം സ്വര്ണ്ണമണിക്കിരീടം 
പാര്ത്ഥോത്തമാംഗാല് ബലശാലി പോക്കി. 
മത്തം പതില്ലിട്ടഴകാര്ന്നു ശോഭാ-- 

രൂപങ്ങളാര്ന്നുജ്ജവലിക്കും കിരീടം 86 
ദ।വ്യം തകര്ത്തിട്ട നരേന്ദ്ര, നാഗം 
പാര്ത്ഥന്്റെറ മൂര്ദ്ധാവതില്നിന്നു പോക്ക്. 
വിശിഷയപുഷ”പദ്രമമുള്ള ശൃംഗം 

വജ്രാഹതം കുന്നില്നിന്നെന്നപോലെ. 37 

അതുത്തമാസ്ര്രാഹതമായ് വിഷാഗ്നിയേ-- 
റെറരിത്ഞേു കത്തി ക്ഷിതിയില് ബഫഹുപ്പിയ 
പതിച്ചു പാര്ത്ഥന്െറ കിരീടമുത്തമം 

ദിനേശനസ്താദ്രിയില്നിന്നു പോംവിധം. 36 

അനേകരത്നാഡ്ൃകിരീടമൂക്കില് 
പേക്കീ നാഗം പാര്ത്ഥമൂര്ദ്ധാവില്നിന്നും 
വിശിഷ്ടപുഷ പദ്രധമുള്ള ശൃംഗം 

വജ്രാഹയം കന്നില്നിന്നെപോലേം 39 

ി ധരാവിയ ദ്വധ്യോമജലാതിവിശ്രുതം ടട ഭൂമി, ആകാശം, വരുണലോകം 

ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഒരുപോലെ പേരുകേട്ട. 2 നാഗാസ്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്ന 
തിലുള്ള കടുത്ത യത്നവും കോപവും കൊണ്ടു”. 3 വിതഥപ്രയത്നന് പ്രയത്നം 

നിഷ്ഫലമായി ത്തീര്ന്നവന്, 



948 വ൮ൃഷസേനവധം 

ഭൂവംബരം വ്യോമജലങ്ങഠം കാററുകൊ-- 

ണ്ടുടഞ്ഞി രമ്പുന്നപടിക്കു ഭാരത! 

മുഴുത്ത ശബദം ഭവനങ്ങളില് ജനം 

ശ്രവിച്ചു ചിന്തിച്ചു നടുങ്ങി വീണുപോയ്. 40 

കിരീടമെന്ന്യേ വിലസീല ഫല്ഗുനന് 
ശ്യഠാമന് യുവാ ശൃംഗമററദ്രി പോലേ 
സിതാംശുകമ്താല് മുടി തൂുര്ത്തു കെട്ടി 

നടുങ്ങിടാതങ്ങനെ നിന്നിതര്ജജൂനന്. ക 

വായ നല്ലപാഠം മിഴി കേഠംക്കുവോയം കതിര്മകന് 
വിട്ടമ്പതാം പൈതലായ് 

പാര് പേരാഠംമകനുണ്ണി ചൂടമഴകില്-- 

ത്തീര്ത്താ മുടില്പാര്ത്തിനെ, 

വാര്ഞാണ് നേര്തല കണ്ട, വാനിലൊളിവാ-- 
ചൂുള്ളൊന്നി നെപ്പോക്കിനാഠം; 

കണ് കേഠക്കും കണയെത്തകര്ത്തവനതേ.- 
ററീടാഞ്ഞു ചാകാതെയായ”.& 42 

ൽ കിഷ്ടാര്ത്ഥമഠയേ ഈ ദ്ര്രോകം പ്രക്ഷിഘമാണെന്നുള്ള അഭിപ്രരായക്കാരാ 
ഞ്" പണ്ഡിതന്മാരില് പലരും. ചിലര് ഇതു തീരെ ഉപേക്ഷിചിട്ടുമുണ്ട”. 
ചീല വ്യാഖ്യയാതാക്കന്മാര് വളരെ കഷ്ട പ്പട്ട ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞെടുത്ത അര്ത്ഥം 
താഴെ ചേര്ക്കുന്നു. 

വധയ?നല്ലാഠംം.. സുമുഖി. രിഴി കേക്കു വോഴംംം പെണ് പാമ്പു” (ചക്ഷു: 

വസ്സ്). കതിര്മകനുകസുര്യപത്രന്; കര്ണ്ണന്. അമ്പതാംപൈതല്ഷശ 
രൂപത്തില്വന്ന, പുത്രന്. പാര്പേരാഠയം മക൯ണ്ണി - ഇന്ദ്രപുത്രനായേ അര്ജ്ജു 
നന്, മുടിച്ചാര്ത്തു”് --: കിരീടം. വാര്ഞാണ് നേര്തലം- ഭംഗിയുള്ള കടിഞ്ഞാ 

ണി.നോടെൊപ്പം നില്ക്കുന്ന (അര്ജ്ജുനന്െറ) തല. വാനിലൊളിവാച്ചുള്ളൊ 
ന്നു” ആകാശത്തെ പ്രകാശിപ്പിചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു” (മുടിച്ചാര്ത്തിനെ എ 
ന്നതിന്െറ വിശേഷണം). കണ് കേഠക്കും കണം നാഗരൂപമായ അമ്പു". 

ഖാണ്ഡവവനം ദഹിപ്പിച്ച അവസരത്തില് മകനെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടു മേ 

ല്ലോട്ട ചാടകയും അര്ജ്ജുനനാല് അമ്പെയ്തു വീഴ-ത്തപ്പെടുകയും ചെയ'ത 

ഒരു പെണ് പാമ്പിന്െറ കഥ ആദി പര്വ്വത്തില് വിവരിച്ചിട്ടണ്ട്. (ആദിപര് 

പം 239.ഠമദ്ധ്യായം നോക്കുക. ആ പെണ്പാസ്പു”, തന്െറ കുഞ്ഞിനെ സുര്യപു 
തനായ കര്ണ്ണന്െറ അസ്്ൂമാക്കിത്തീരത്തു”, (തേരാളിയായ കൃഷ്ണന് പിടിച്ച) 
ഭംഗിയോടട കൂടിയ കടിഞ്ഞാണിന്െറ ഒപ്പനിരപ്പില് നില്ലറുന്ന അര്ജ്ജുന 
ന്െറ ശി രസ്സൂീലുള്ള പ്രകാശമാനമായ കിരീടത്തെ അപഹരിച്ചു. അര്ജ്ജുനനാ 
കട്ടേ, നാഗരൂപമഠായ ആ അസ്ത്രത്തെ തകര്ത്തുകളഞ്ഞു. അര്ജ്ജുനാസ്സ്രം ഏല്ല 

തിരുന്നുതുകൊണ്ടാണു” (അപ്പോം) ആ പാമ്പു” ചാകാതിരുന്നതു”. (താമസി 
യാതെ ചാകുമെന്നു വൃംഗ്യം). 

അര്ജ്ജുനന് ഉടനേതന്നെ ആ നാഗത്തെ സംഹരിക്കാന് പോകുന്ന കഥ 

കൂട" ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണു* വ്യാഖ്യാതാക്കഠം പറയുന്നതു”. ഖ൦ 
ണ്ഡവദാഹാവസരത്തില് ചത്തുപോയ പെണ് പാമ്പിനെ ഇവിടെ കര്ത്താവാ 

ക്കിത്തീര്ത്തിട്ടള്ളതിനെ “' ആത്മാ വൈ പൃത്രനാമാസി '' ഏന്നു ശ്രുതിവാകൃ 

മുദ്ധരിച്ചു” അപ്പര് സാധോകരിക്കുന്നു, 



കര്ണ്ണരഥചക്രഗ്രാസം ട്ട 

വലിച്ചുടന് കര്ജ്ണണുനയച്ചൊരമ്പു 
മഹാരഹമഗ്ൃര്ക്കസമാനശോഭം 

ധഹേധരഗന് പാര്ത്ഥനായ് ബദ്ധവൈരന് 
കിരീടത്തെത്തട്ടി വീഴിച്ചുപോയീ. 43 
ആ ഫല്ഗുനന് ചാര്ത്തി മിന്നുന്ന പൊന്നും-- 

കിരീടത്തെച്ചട്ടെരില്ലിട്ട പിന്നെ 
ഉടന് ചെല്വാനാഗ്രഹില്ലെത്തിയപ്പോം 
കര്ണ്ണന്െറ ചോദൃത്തിലുരച്പിതിങ്ങനേ: 434 
“” നീ നോക്കിയെയ്യാഞ്ഞതിലര്ജജുനന്െറ 
ശിരസ്സ് ഞാന് പോക്കിയതില്ല കരണ്ട! 
രണത്തില് നീ നോക്കിയാഞ്ഞെയ്യുകെന്നെ-- 

ക്കൊല്വേന് നി ന്േറയെന്െറയും ശത്രുവേ ഞാന്. "* 35 
ഇതായവ൯ ചൊന്നൊരാസ്സുതപുത്ര- 

നുരല്പി തങ്ങാരുവാനുഗ്രരൂപ൯? 

നാഗന് ചെൊന്നാനമ്മയെക്കൊന്നു പാര്ത്ഥന് 
വൈരം പിണച്ചവനെന്നെന്നെയോര്ക്ക. ൫6 
അവന്നു ശക്ര൯ന് പരിരക്ഷ ചെയകിലും 
ഗമിച്ചുകൊള്ളം പിതൃരാജമന്ദിരം 
നീ നിന്ദിയായ്കെന്മൊഴി ചെയ്തുകൊംക, 
നിന് വൈരിരയക്കൊലുവ,നെന്നെയേകുടന്.*" 4.7 

കര്ണ്ണന് പറഞ്ഞു 
അതില്ല കര്ജ്ടന് പടയില്പ്പരന്െറ 
ബലം തുണച്ചുള്ള ജയം ഒകാതിക്കാ 
തൊടുത്തിടാ രണ്ടുപാടമ്പു നാഗ! 

ന൯റ൪ജ്തുനന്മാരകളെക്കൊല്കിലും ഞാന്. ി 

പറത്തു കര്ണ്ണന് ഫണി യോടു വീണ്ടും 

പടക്കളത്തില്ത്തപനാത്മ ജോത്തമന് 
നാഗാസ്ത്രമെയും കടുയത്നമന്യവാല് 

* “ പാരത്ഥദ്ധ്വംസം ചെയ്യുവേന് സാധ പോക! "" ടട 

ഏന്നാക്കര്ണ്ണന് ചൊന്നൊരാ നാഗരാജന് 
രോഷത്താലാച്ചചൊല് പൊറുക്കാതെയായോന് 
താനേ ചെന്ന പാര്ത്ഥനെക്കൊല്ലുവാനായ് 

കലഷ്ക്കൂന്നിശ്ശൂരമായ് മന്നവേന്ദ്ര! 50) 
കൃഷ്ണന് മചാന്നാ൯ പാര്ത്ഥനോടാഹവത്തില്; 
“വൈരം കോലും ഫണിയെക്കൊല്ലെടോ ന്" 

ഇതീവണ്ണം മാധവന് ചൊല്ലിയോരാ-- 
ഗ്ലരാണ്ഡീവചാപന് രിപുവര്ഗ്ലോഗ്രചാപന് ്ി] 

പറഞ്ഞി താരെന്നുടെ നേര്ക്കു നാഗ. 

വരുന്നു താനേ ഗരുഡന്െറ വായില്? 



കര്ണ്ണവധപര്വധ്വം 

കൃഷ്ണ൯ പറഞ്ഞു 
മുന്നം ഭവാന് ഖാണ്ഡവേ വിപ്പെടുത്തു 
ഹുതാശസന്തരപ്പുണമാചരിക്കേ 
മാതാവു മെയ് കാത്തു മേല്ലോട്ടുയര്ന്നാന്; 

നീയൊററയെന്നമ്മയെക്കൊന്നുവിട്ടു. 

ഇതായവന് നിന്െറ വൈരം നിനച്ചു 
നി ന്നെക്കൊല്വാനുടനെത്തുന്നു പാര്ത്ഥ! 
വാനില് പായ്യം കൊള്ളിമീന് പോലെ കാണ്ക 

വന്നെത്തിടുന്നി വനെശ്ശുത്രുഘാതിന്! 

സഞ്ജയന് പ്പറഞ്ഞ 

ഉടന്താനാ ഫല്ഗുനന് കണ്ണുരുട്ടി 
ക്രുദ്ധന് കൂരമ്പാറു വിട്ടെയ്കറുത്തു 
വാനില്വിലങ്ങെത്തിടടം പന്നഗത്തേ 

മെയയുറഠറവന് ഭൂമിയില് ചത്തുവീണ്. 

കിരീടിയാ ഫണി യെക്കൊന്നശേഷം 
വിഭ സ്വയം മന്നില്നിനൂഴിനാഥ! 
മഹാളജന് പൊക്കിനാനാ രഥത്തെ-- 
ബഭൂജങ്ങളാലേ പുരുഷോത്തമന് പരം. 

അത്തവ്വിലേ നന്മയില്പ്പ"ലിവെച്ചു 
ചാണനസ്ത്മിട്ടിട്ടള്ള പത്തമ്പ നാലേ 
എയ് തൂ കരണ്ണൂ൯ പുരുഷമ്രേഷ്യനെത്താന് 
വിലങ്ങനെപ്പാര്ത്ഥനെപ്പാര്ത്തുകൊണ്ടേ. 

ഉടന് പാര്ത്ഥന് പത്തു വരാഹകര്ണ്ണ- 

ക്കൂരമ്പാഞ്ഞെയ്തവനില് കേററി വീണ്ടും 
സര്പ്പോഗ്രനാരാചമതുല്യവേഗം 

കര്ണ്ണംവരേഷ്ക്കാഞ്ഞു വലിച്ചുവിട്ടു. 
വിചിത്രമാം ചട്ട പൊട്ടിച്ചുമൂക്ക ല് 
വിട്ടാബ്ബാണം പ്രാണനെപ്പയോക്കുമാറേ 

കര്ണ്ണന്ദൊയാച്ചോര കടിച്ചു ചോര-- 

പുരണ്ട പക്ഷത്തൊട്ടമൂഴി പുക്കൂ. 

ഉടന് വൃഷന് ബാണമെയ”കെപ്പൊടിച്ചു 
മഹോരഗം വടിയാല് തല്പപോലേ 
ക്ഷണം ചെയ് വോന് കടുബാതങ്ങഠം രൂകീ 

മഹാവിഷം കക്കിടും പാമ്പുപോലെ. 
കീറി ജനാദനനെപ്പന്തിരണ്ടാല്-- 
ത്തൊണ്ണ റ നല്പമ്പിനാല് പാര്ത്ഥനേയും 
കടുത്തെൊരഭമ്പയ്കഥ പാണ്ഡുപുത്രനെ 

പ്പിളര്ന്നു താനാരത്തു ചിരിച്ചു സൂതജ൯. 
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കര്ണ്ണുരഥചക്രഗ്രാസം 951. 

അവന്െറ ഹര്ഷം സഹിയാഞ്ങു പാണ്ഡവന് 

പിളര്ന്നു മര്മ്മങ്ങളെ മരമ്മവിത്തമന് 
ശര. ത്പരുത്തെയ്ഛ മപേ ന്ദ്രവിക്രമന് 
വലന്റെറമേല് വലജിത്തെയ്യത പോലേ, 61 

ശരം തൊണ്ണൂററാന്പതാപ്പാര്ത്ഥനെയ്ക്ക 
കര്ണ്ണുനെെറംമല് യമദണ്ഡോപമാനം 
അവററ മെഴഷ്കേററ നടുങ്ങിയേററം 

വജ്ൂത്തിനാല് കീറിയൊരദ്രി പോലെ. 62 

വിശിഷടരത്തോത്തമവജളൂഹേമ-- 
വിചിത്രമാമായവന൯തന് കിരീടം 
ധനഞ്ജയന് രൂകുമമ്പവേററു പൊട്ടി 
നിലത്തായീ കുണ്ഡലം രണ്ടുമേവം. 68 

വിലഭപ്പടമ്മാറു പെരുത്തു കാലം 

കിണങത്ഞു ശില്പീന്ദ്രര് പണിഞ്ഞതായി 

വിളങ്ങമാറവനിട്ടോരു ചട്ട 
ക്ഷണം ബാണം വിട്ട പാര്ത്ഥന് തകര്ത്തു. 63 
വിവര്മ്മാവാമവനെപ്പിന്നെ നാലു 

ശിതാശുഗംകൊണ്ടു കിറീ ചൊടില്ലോന് 
നടുങ്ങി പ്പോയ” വൈരിയെയ്ത്തേററു പിത്തു-- 
കഫാനിലജ്വരി! തന് രോഗി പോലേ. 65 

വളഞ്ഞു വില് വിട്ടുതിരും പ്രകാരം 
ക്രിയാപ്രയത്തോഗ്രബലാനുരൂപം 
തറച്ചു കൂരമ്പുകളാലെ മര്മ്മം 
കുറിച്ചുടന് കര്ണ്ണനെക്കീറി പാരത്ഥന്, 66 

ക്ഷണം വേഗം കൂടിടും തീക്ഷ് ണബാണ-- 

ഗണംദ്ദഡം പാര്ത്ഥനെയ്യോരു കര്ണ്ണന് 
കുരുക്കളില് ചാലിയച്ചോല ചാടും 
ഗിരിക്കൊപ്പം വിലസീ ചോര വാര്ന്നോന്. 67 
ഉടന് പാര്ത്ഥന് കര്ണ്ണ മന നേര്ക്കു പായ്യം 
ദുൃഡപ്പെംന്കെട്ടുള്ളിരുമ്പമ്പസംഖ്യം 
യമാഗ്നി ദണ്ഡാഭമയച്ചു കീറീ 
സ്തൂനാന്തരേ ക്രഞ്ചമാസ്കന്ദമട്ട1ല്മ. 69 

ശരാവാപത്തേയുമാസ്സൂതപുത്രന് 

സുരേന്ദ്രവില്ലൊത്ത വില്ലും വെടിഞ്ഞും 
തപിച്ചുതാന് നിന്നു മയങ്ങിയാടി. 
പ്പിടത്തവും വിട്ട ഭൂൃശാര്ത്തനപ്പേോഠം 69 

ക് ചീവര്മ്മാവു” -- ചട്ട നശിച്ചവന്. ക ക്രഞ്ചം ആ സ് കന്മമട്ടില്... സു 

ബ്രഹ്മണ്യന് ്രാഞ്ചപര്വ്വതത്തെ എന്നപോലെ. 



ളോ കരണ്ണവധപര്വ്വം 

ധനഞ്ജയന് വ്ൃസനം പെട്ടവന്െറ 
വധം നോക്ക് ലപ്പൊളാര്യവ്രത.സ്ഥന്' 
ഉടന് ദേ വന്ദ്രാനുജനുഃ വെമ്പിയോതി.- 
“ "യിതെന്തു ഹേ പാണ്ഡവ, നിന് പ്രമാദം? 
ബലം ക്ഷയിച്ചുള്ളരികഠംക്കൊരിക്കലും 
ക്ഷണം പ്രതീ ക്ഷിക്കുകയില്ല പണ്ഡിതര് 
വിരോധിമാരെ വ്ൃസനങ്ങളില് ബുധന് 
ഹനിച്ചു ധര്മ്മത്തൊട കീര്ത്തി നേട്ടമേ. 

ഇഹൈകവീരന് തവ നിതൃവൈരിയെ 
ഭൂതം വിമദ്ദിപ്പതി നേല്ല, കര്ണ്ണനെ 
സമര്ത്ഥനായ സൂതജനേററു വന്നിടും 
വധിക്കെടോ നമുചിയ്െയിന്ദ്രമട്ടടന്.” 

അതവവട്ടേ കൃഷ്ണ, യെന്നായ് മുകുന്ദ. 
പ്രശം സിയാക്കര്ണ്ണുനെയെയ്യിതര്ജ് ജൂനന് 
ശരമങ്ങളാല് സര്വ്വകുരൂത്തമന്൯ ദ്ൂരതം 
സുരേശ്വര൯ ശംബരനെക്കണക്കിനെ. 

കിരീടി തേരശ്വമൊടൊത്തെ കര്ണ്ണുനില് 
പെരുത്തെയ തൂ ഭാരത, വത്സദന്തം 
അടല്ലി താദി ക്കുകഠം യത്നമാര്ന്നു 
സുവര്ണ്ജൂപു ംഖോഗ്രശരങ്ങളാലേ. 
ആ വത്സദന്തങ്ങളെയേററു കര്ണ്ണന് 

വിളങ്ങിനാ൯ മാര് വിരിഞ്ഞുള്ള വീരന് 
പൂത്തുള്ളശോകങക്ങഠം പിലാശു പൂളയും 
വാച്ചുള്ള വന് ചന്ദനാദ്രിക്കു തുല്യം. 
ശരങ്ങഠം രെയ്യില് പലതും തറച്ചു-- 
വിളങ്ങി കര്ണ്ണന് പടയില് ധരാപതേ! 
മരം ഗുഹാസാനുതലങ്ങഠംതോറും 
നിരന്നെഴും കര്ണ്ണ്ണികാരാദ്രി പോലേ. 
ചെരുത്തു ബാണങ്ങഠം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടു 
ശരാംശുരാനായി വിളങ്ങി കര്ണ്ണന് 
നിണം ചുരന്നോന് തുടുരശ”മിയാര്ന്ന 
ഭിനേശനസ്സോന്മുഖനെന്ന പോലേ. 
കര്ണ്ണ൫ന്െറ കൈത്തണ്ടിട വിട്ടുയര്ന്നു 
ദീപിച്ച പാമ്പൊത്ത ശരങ്ങളെല്പാം 
പാര്ത്ഥന്െറ കൈവിട്ട ശിതാശുഗങ്ങം 
ദിക്കെങ്ങുരേ പാര്ഞ്ഞു മുടിച്ചുവിട്ട. 
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കര്ണ്ണരഥചക്രഗ്രാസം 953 

ഉടന് കര്ണ്ണന് ധൈര്ൃമുഠംക്കൊണ്ടു പാരം 

ചൊടിച്ച സര്പ്പോഗ്രശരങ്ങഠം തൂകി 
പത്തനുകൊണ്ടെയ്കി തു പാര്ത്ഥനേയും 

സര്പ്പോഗ്രമാറമ്പു മുകുന്ദനേയ്യം. നു 

ഉടന് മഹേന്ദ്രാശനി തുലയയഘോഷ- 
ക്കൊടും വിഷത്തിയെതിരാം മഹാശരം 
അയസ്പയം രാദ്രമഹാസ്രതുല്യമേ 
വിടുന്നതിന്നോര്ത്തു രണത്തി ലര്ജ്ജൂനന്. 80 

കാണണാത്തോനാം കാലനോ വിപ്രശാപം 
കാണിച്ചുടന് കര്ണ്ണരഥത്തിലെന്നാല് 
ചക്രം ഗ്രസിപ്പൂ! ഭൂമി യെന്നങ്ങണര്ത്തീ 
കര്ണ്ണൂന്നന്നാ വധകാലാഗമത്തില്. 1! 

മാഹാത്മൃവാന് ഭാര്ഗ്ഗവന് നതകിയോരാ 

ബ്രാഹ”മം മഹാസ്സ്റ്രം നഷ്യമായി മനസ്സില് 
ഗ്രാസംകൊണ്ടാഠം ഭൂമിയും വാമച്ക്രം 

കൊല്പാനുള്ളാക്കാലമാമ്പോയം നൃവീര! ൫2 

ഉടന് തേരൊന്നിളകിപ്പോയിതപ്പേോടം 
ക്ഷമാപതേ, ബ്രാഹ“മണേന്ദ്രനെറ ശാപാല് 

ധരാതലത്തില് തറയോട താഴം 

പൂത്തോരു ചൈത്യദ്രമ 2 മെന്നപോലെ. 88 

വിപ്രന്റെ ശാപംകൊണ്ട തേരുച്ഛലിക്കേ, 

രാമാഘ്മാമസ്ര്രമോര്മ്മഖ്ക്ൊളിക്കേ, 
നാഗസ്്പേമാ ഫല്ഗുനന്താന് മുറിക്കേ, 

പാരം വിഷാദത്തിലാപ്പെട്ടു കര്ണ്ണന്. കട 

പൊറത്തിടാഞ്ഞാ വ്ൃയസനങ്ങഠം കൈകഠം 
കടഞ്ഞവന് ഗര്ഹണ്ചെയ്കതുകൊണ്ടാന് 

* ധര്മ്മം പ്രധാനപ്പെടുവോരെ ധര്മ്മം 
രക്ഷിക്കുമെന്നാരിഹ ധര്മ്മവി ജ്ഞര്. 85 

നാമെപ്പ്പൊഴും ധര്മ്മചര്യഴ്ക്കു യത്നി... 
ക്ഒറ്മു യഥാശക്തി ധരിച്ച പോലേ; 
കൊടുക്കുന്നു, ഭക്തരെക്കാപ്പതില, 

പാലിപ്പീലം ധര്മ്മ, മെന്നും ദൂഡംതാന്. 86 

ഏന്നും ചൊല്ലി പ്രസ്ഖലി താശ്വസൂതന് 
പാര്ത്ഥന്െറയമ്പേററു ചലിപല്പിടന്നോന് 

രരതത്തതതത്തത്തെ 
1 ഗ്ര്ധിക്കു ഛവിഴങ്ങുക. (തേര്ച്ചക്രം ഭൂമറയിലാണ്ടുപോകും എന്ന ഭാവഃ 

ണശാപം ഓര്ക്കുക.) ക ചൈതൃദ്രുമം .- അരയാല്. 3 ഗര്ഹണ ചെയ്ക 

നിന്മിക്ഷ 
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മര്മ്മാഘാതാല്! ക്രര്്യയെല്പാമയഞ്ഞോ൯ഃ 
വീണ്ടം വീണ്ടം ഗര്ഹണംചെയ്തു ധര്മ്മം. 87 

പിന്നെ മുന്നുഗ്രബാണങ്ങളെയ്യാനടരിലായവന് 
കൃഷ്ണ നെക്കൈയ്ക്കുതിന് വണ്ണുമേഴമ്പര്ജജൂനനേയുമേ. 88 
അര്ജജുനന് പതി നേഴൃഗ്രവേഗബാണങ്ങളങ്ങുടന് 
ഇന്ദ്രാശനി കഠോരങ്ങളെയ രൂ ചെന്തീയിനൊത്തവ. 89 

ഉ൪ക്കുള്ളവ പിളര്ന്നിട്ട പതില്ലിതു ധരിത്രിയില് 
കമ്പിതാത്മാവുടന് കര്ണ്ണന് ചേഷ്ട കാണിച്ചു ശക്തിയാല്. 90 

ബലങ്കൊണ്ടുള്ളറപ്പിചിട്ടവന് ബ്ര ഹ്മാസ്ര്രമെയ്കുതേ 
ഐന്ദ്രാസ്രുമഭി മന്ത്രില്ലിതതു കണ്ടപ്പൊ ഴരജ്ജൂനന്. 91, 

ഗാണ്ഡീവം ഞാണമ്പുകളം താന് മന്ത്രിച്ചു പരന്തപന് 
ശരവര്ഷങ്ങഠം വര്ഫില്ലു വര്ഷമിന്ദ്രന് കണക്കിനെ. 92 
പാര്ത്ഥന്െറ തേര്ഡിട്ടയരും തേജസ്സസേറീടുമമ്പുകം 

വീരൃമുള്ളവ കര്ണ്ണന്റെ രഥാന്തികരണഞ്ഞുതേ. 939 

അവ നേരേ കണ്ടു കര്ണ്ണന് പാഴിലാക്കീ മഹാരഥന് 

ആ ഹാസ്ത്ം കെടുത്തിക്കണ്ടോതി നാന് വൃഷ്ണിപുംഗവന്: 9.43 

* “വേറിട്ടും വിടു പാര്ത്ഥ, ഗ്രസിപ്പൂ കര്ബ്ജൂനമ്പുകഠം. " " 
ഉടന് ബ്ര ഹമാസ്ര്രമവ്ൃഗ്രന് തൊടുത്തിതു ജപിച്ചവന്. 95 

ദിക്കൊക്കു മൂടിയമ്വെയ്രതൂ ജിഷ്ണു കര്ണ്ണറെറ നേര്ക്കുടന് 
മൂര്ച്ച കൂടന്ന കൂരവ്വെയ്യാക്കര്ണ്ണന് ഞാണുറുത്തുതേ. 96 
രണ്ടം മൂന്നും നാലുമതില്പ്പിന്നെയഞ്ചുമതേവിധം 
ആറും മുടില്പാനുടനേയേഴുമവ്വണ്ണമെട്ടുമേ. 977 

ഒമ്പതും വൃഷനാപ്പത്തും പതി നൊന്നുമതേവിധം 
ഞാണു നൂറാ൯ൂറു കെട്ടിയറിഞ്ഞീലതു കര്ണ്ണനും. 98 

പന്നെ വേറേ ഞാണു കെട്ടിത്തുടച്ചാപ്പാണ്ഡുനന്ദനന് 
വായെരിഞ്ഞാപ്പാമ്പി നൊക്കുമന൩ു വരഷിച്ചു കര്ണ്ണനെ. 9 

ഞാണുറുത്തതുമാക്കരണ്ണനവന് ഞാണങ്ങന്നപ്പതും 

പോരില് വേഗങ്കൊണ്ടറിഞ്ഞീലതൊരത്ഭതമായിതേ. 100 
അസ്ത്രമമ്സ്രഭങ്കാണ്ട കര്ണ്ണന് പോക്കിനാനര്ജ്ജുനന്നുടെ 
മേലെയാക്കീ സ്വവി ര്ൃത്തെക്കാണില്പാത്മാവിനെപ്പുരം. 101 

ഉടന് കര്ണ്ണാസ്്രാരത്തനായ പാര്ത്ഥനെപ്പാരത്തു മാധവന് 
എയ് കെന്നാ൯ പാര്ത്ഥനോടുത്തമാസ്ത്രം കൈക്കൊള്ളമകണ്ടുമേ. 

ഉടന് വേറിട്ടഗ്നിതുല്യം ക്രുദ്ധന് സരപ്പവിഷോപമം 

നല്ലൂരുക്കമ്പ ദിവ്യാസ്ത്രം ജപില്ലിട്ട ധനഞ്ജയന് 103 
രാദ്രമന്ദ്രം പൂണ്ട വിടാന് മുതിര്ന്നിതു കിരീടവാന്. 

വ മര്മ്മഘോതാല് .ം മര്മ്മത്തിലേററ അടികൊണ്ടു". 2 ക്രിയയെല്ലാമ 
യഞ്ഞോന് . നി ശ്ചേഷ്ടനായിത്തീര്ന്നവന്. 
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ഉടന് കര്ണ്ണടന്റ ചക്രത്തെ ഗ്രസിച്ചൂ ഭൂമി മന്നവ! 104. 
ചക്രം ഗ്രസിച്ച രാധേയന് കോപാല്ക്കണ്ണിരൊഴുക്കി നാന്. 
കര്ണ്ണനര് ജജൂനനോടോതീ : “ “ക്ഷമിക്കൂപാണ്ഡവ, ക്ഷണം.3108 
ഭൂമി ദൈവാല് ഗ്രസിച്ചോരെന്നിടംതേരുരുഠം കണ്ടു നീ 
പാര്ത്ഥ, നീചരെടുക്കുന്ന വെറും ദുര്വ്വാശി കൈവിട്ട. 106 

കീര്ണ്ണകേശന് പി൯്തിരി ഞ്ഞോന് ബ്രഹ“മവാദി തൊഴുന്നവന് 
ശരണാഫ്ലനി രക്കുന്നോന് ശസ്ത്രം വെച്ചവനിങ്ങനെ 107 

അമ്പറേറാന് ചട്ടയി ല്പാത്തോന൯ു ഭൂഷൂഭഗ്നായധന്2 പരം 
ഇവരില് ശ്സ്രമെയയില്പാ ശൂരര് സദഃവ്രതവൃത്തികഠം. 309 
നീയോ ശുൂരതമന് പാരില് സദ്വൃത്തന് പാണ്ഡുനന്ദന! 
യൃുദ്ധധര്മ്മങ്ങളറി പോന് ക്ഷമിക്കുകതിനാല് ക്ഷണം. 3109 
മന്നില്നിന്നിത്തേരുരുഠം ഞാന് പൊക്കുവോളം ധനഞ്ജയ! 
ഒരുങ്ങാരൂഴിയാണ്ടെന്നെത്തേരാണ്ടോനെകയ്കത്തിടൊല്ല നീ. 310 

കണ്ണുനേയും നിന്നെയും ഞാന പേടിക്കുന്നില്ല പാണ്ഡവ! 

നീയോ ക്ഷത്രിയദായാദന് മഹഠവംശം വളര്ത്തുവോന് 3.11. 

ധര്മ്മോപദേശമോര്ത്തല്പം ക്ഷമിച്ചിടക പാണ്ഡവ!" 

9]. കണ്ണവധം 

പലതരത്തി ലുള്ള അധര്മ്മപ്രവൃത്തികഠം ചെയ്തു പാണ്ഡവന്മരെ ക്കേ 

ശിപ്പിച്ച അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ധര്മ്മചിന്ത എവിടെയായിരുന്നു എന്നു 
ചോദിച്ചു” കൃഷ്ണന് കര്ണ്ണനെ പരിഹസിക്കുന്നു. കൃഷ്ണുന്െറ വാക്കുനുസരിച്ചു' 
അര്ജ്ജുനന് ആ സുരുപത്രനെ വധിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

തേരാ“ണ്ടഴും വാസുദേവന് പറഞ്ഞു 

* “രാധേയ, ഭാഗ്യം! നീ സുരിക്കുന്ന ധര്മ്മം 
പ്രായേണ കഷുത്തിലെഴന്ന നീചര് 
൭൫ദെൌവ. നിന്ദിപ്പൂം തന്െറ ദുഷ് കര്മ്മരല്ലാ. 1 

സഭഗ്റ്റേകാം ബരയാം കൃഷ്ണ്യാളെ._ 
ക്കേററീലേ നീ ഹന്ത ദുത്യോധനനന്താന് 
ദുശ്ശാസനനു ശകുനി യു൭മാത്തു കര്ണ്ണ! 

നിനക്കെന്തേ തോന്നിയില്പന്നു ധര്മ്മം? കര് 
സഭയില്ച്ലൂതറി ഞ്ഞീടാത്താപ്പാര്ത്ഥന് ധര്മ്മപുത്രനെ 
ച്ചൃതറി ഞ്ഞോന് ശകുനി വെന്നന്നു നിന് ധര്മ്മമെങ്ങു പോയ? 3 

ഭീഭനെപ്പാമ്പുകഠം വിഷല്ചോറിവററാലെ മന്നവ൯ 
ചെയ്മതില്ലേ നിന്മതത്താലന്നു നിന് ധര്മ്മരമെങ്ങ പോയ? 3: 

പയ്യ ശരണാപന് ഛശരണം പ്രാപിച്ചവന്. മ ഭൂഷ്ടഗ്നായധന്.ംടംം ആയുധ 
ങ്ങഠം നശിച്ചവനും ആയുയധങ്ങഠംക്കു കേടു തട്ടിയവനും. 
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വനവാസം തീര്ന്നു കരണ്ണ, പതിമ്മൂന്നാമതാണ്ടുമേ 

കൊടുത്തതില് നീ രാജ്യ,മന്നു നിന് ധര്മ്മമെങ്ങു പോയ്? 5 

വാരണാവതമേ ജാതുഷത്തില്*പ്പാർത്ഥരുറങ്ങവേ 

രാധേയ, തീ കൊളുത്തിച്ചുട്ടന്നു നിന് ധര്മ്മമെങ്ങു പോയ??? 6 

തീണ്ടാരിയാം ദ്രപദിയെ ദുശ്ശാസനഗൃഹീതയെ 

സഭയില്ക്കര്ണ്ണം, വിഹസിച്ചന്നു നിന് ധര്മ്മമെങ്ങു പോയ? 

അന്തഃപ്ുരേ കററമററ പാഞ്ചാലിയെ വലിക്കവേ 

രാധേയ, ന കണ്ടനിന്നിതന്നു നിന് ധര്മ്മമെങ്ങു പോയ്? 8 

കൃഷ്ഛ്ന്, നശില്ലു പാര്ത്ഥന്മാരെന്നെല്ലൂം നരകത്തീലായ 

വേറേ വരിക്കു പതിയെയെന്നാനനടയാളെ നീ 9 

പറഞ്ഞടുത്തു നോക്കി ക്കണ്ടന്നു നിന് ധര്മ്മമെങ്ങു പോയ? 

രാജ്യലുബ“ധന് കര്ണ്ണ, വീണ്ടം വിളിലലൂ പാണ്ഡുപുത്രരെ 10 

ഗാന്ധാരരാജന് തുണയാര്ന്നന്നു നിന് ധര്മ്മമെങ്ങു പോയ”? 

പോര്ക്കളത്തില് വളഞ്ഞൊത്തു പലര് കൂടി മഹാരഥര് 

അഭി മനൃക്കുട്ടിയെക്കൊന്നന്നു നിന് ധര്മ്മമെങ്ങു പോയ? 411 

എന്നാലില്പായവി ടെദ്ധര്മ്മമെങ്കി_ 

ലെന്തിന്നാണീത്തൊണ്ട വററിപ്പതെല്പാം? 

ഇന്നാദ്ധര്മ്മങ്ങളെ നീ സൂത, ചെയ്യു. 
കെന്നാകിലും ജീവനോടേ വിടില്പാ. മ 

നളന് ചൂതില് പുഷ“കര൯ന് വെല്കിലും താന് 

വീര്ൃത്തി നാല് വീണ്ടുമേ നാടു നേടി, 
അവ്വണ്ണമേ പാണ്ഡവരെത്തിയല്ലോ 

കൈഷയുൂക്കിനാലേവരും ലോഭമെന്ന്യേ. 368 

പെരുത്തരിക്കൂട്ടരെപ്പോരില് വീഴ്” ത്തി-- 
സ്സസ്ോമകന്മാരവര് നാട്ട നേടും 

അപ്ൃണ്ണമേ നഷ്യരാം ധാര്ത്തരാഷ് ടര് 
ധര്മ്മം പാലി പ്പോരു നസി ംഹരാലേ. 34 

സഞ്ജയര് പറഞ്ഞു 

കണ്ണനേവം ചൊല്ലിയോരു കര്ണ്ണനപ്പോതു ഭാമത! 
ലജ്ജകൊണ്ൊന്നു കുമ്പിട്ട ചൊല്പീലത്തരമൊന്നുമേ. 35 

ചൊടിച്ചു ചുണ്ടുകഠം വിറച്ചുടന് വില്കൊണ്ടു ഭാരത! 
പാര്ത്ഥനോടായ' പൊരുതിനാന് മഹാറേഗപരാക്രമന് 306 

ഉടന് നരശ്രേപഗനാകും പാര്ത്ഥനോടോതി മാധവന്: 
* “ ദിവ്യാസ്്രംകൊണ്ടു താന് കീറി വീഴാത്തുകീബ്ബലശാലിയെ '" 

ഏന്നു ദേവന് ചൊന്നളവില് ക്രോധമുഠംക്കൊണ്ടി തര്ജ്ജുനന് 
ഘോരമാം മന്യുവുഠംക്കൊണ്ടിതതോരത്തിട്ടു ധനഞ്ജയന്. 38 

ൽ ജറതുഷത്തില്ം-അ രക്കില്ലത്തില്. 
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ക്രുദ്ധന്നു സര്വ്വസ്രോതസ്സില്നിന്നും തേജോംശുരാജികരഠം 
പ്രഭോ, പുറപ്പെട്ടിതപ്പൊളതൊരല്ഭതമായിതേ. 19 

അതു കണ്ടിട്ടടന് കര്ണ്ണന് ബ്രഹ് മാസ്ര്ത്താലെ പാര്ത്ഥനെ 
എതിര്ത്തമ്പു ചൊരിഞ്ഞും കൊണ്ടാത്തേര് പൊക്കാ--- 

നൊരുങ്ങിനാന് 20 

ബ്രഹ്മാസ്സ്രത്താല്ത്തന്നെ പാര്ത്ഥന് വര്ഷിച്ചു ശരവൃഷ്ടികഠം 
അസ്റ്റമസ്രത്താല് നിറുത്തി പ്രഹരിച്ചിതു പാണ്ഡവന്. 4. 
പിന്നെപ്പാര്ത്ഥന് ജാതവേദസ്സ്റിന്നിഷ്ടപ്പെട്ടൊരസ്തമേ 
എയ് തൂ കര്ണഇന്്ററനേര്ക്കായിട്ടതു കത്തി ജ്വലിച്ചുതേ. മൂ 

വാരുണംകൊണ്ടുടന് കര്ണ്ണന് ശമിപ്പിച്ചിതു വഹ്നിയെ 
കാര്കളെക്കൊണ്ടെ ദിക്കൊക്കക്കൂരി രട്ടാക്കിയങ്ങനേ 23 

കൂസാതെ വായവ്യ: സ്രത്താല് വീമൃയ൨ാന് പ൦ണ്ഡുനന്ദനന് 
രാധേയന് നോക്കിനാല്ലെത്താനാക്കാറൊക്കയകററിനാന്,. 24 

ശരം മഹാഘോരമുടനെരിയും തികനണ്ണക്കിനെ 

എടുത്തി താസ്സ്ൂതപുത്രന് പാണ്ഡുപുത്രവധത്തിനായ'. 25 

പൂജിക്കപ്പെടുമാബ്ബാണും വില്പിലങ്ങ തൊടുക്കവേ 
കാടും മാടും പെടും ഭൂമി കലുങ്ങിപ്പോയി മന്നവ! 2൫ 

ചരല് ചിന്നും കാററ വീശിപ്പൊടിയാല് മൂടി ദിക്കുകഠം 

ഹാഹാകാരവുമണ്ടായീ വാനില് വാനോര്ക്കു ഭാരത! 2? 

സൂതപുത്രന് തൊടു ത്തോരാബ്ബാണം കണ്ടിട്ട മാരിഷ! 
വിഷാദപ്പെട്ടി തൊട്ടേറെക്കരഠംകെട്ടുള്ള പാണ്ഡവര്. 28 

വലിച്ചുടന് കര്ണ്ണനയച്ചുവിട 
൮വജ്കാഭമാമാ നിശിതാഗ്രബാണം 
ധനഞ്ജയ൯ന്തന്നുടെ മാര്ത്തടത്തില്--- 
ക്കേറീ പുററിന്നകമേ പാമ്പു പോലെ, മ 

പ്രഗാഡമെയ “ത്തേററുടനാ മഹാത്മാ-- 

വുലഞ്ഞു ഗാണ്ഡീ വമയഞ്ഞ കൈയ്യമായ 

കലുങ്ങി ബീഭത്സു രിപുപ്രമദര്നന് 

മഹീപ്രുകമ്പ*ത്തില് മലയ്ക്കു തുല്യമേ. 0 

അതേ തരം കണ്ടു വൃഷന് മഹാരഥന് 
രഥാംഗമൊന്നൂഴിയില്നിന്നുയര്ത്തുവാന് 
രഥാല് കുതിച്ചിട്ട പിടിച്ചു കൈകളാല് 
പരം ദൈവാല് ശക്തനായീല പൊക്കാന്. 31 

ഉടന് പ്രബേഠധം പെടുമാക്കിരര്ടി-- 
യെടുത്തു ബാണം യമദണ്ഡതുല്യം 

& കഹീ പ്രകമ്പം -..ഭൂമികലുക്കം, 
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ദീപന് പാര്ത്ഥന് പ്രാഞ്ജലികം! മഹ :ത്മാ-- 
വുടന് ചൊല്ലീ പാര്ത്ഥനോടാ മുകുന്ദന്. 

"  ഈശ്ശൂത്രുവിന് തലയമ്പെയ്മറുക്കൂ 
വൃഷന൯ തേരില് കേറിടുംമുന്പുതന്നെ. "" 

അതേവിധം പ്രളവാക്കാദരിച്ചി-- 
ട്ടെരിഞ്ഞീടും ക്ഷുരവും കൈയിലേന്തി 

അറുത്തിതാസ്സ്സുര്യഭാസ്സള്ള കക്ഷ്യഃ 

മഹാരഥന് ധതരുരുളാണ്ടി രിക്കേ 
പൊന്മുത്തു ൨ജും മണിയും പതിച്ച 

കരീന്ദ്രകക്ഷ്യാഞ്ചിതമാം3 ധ്വജത്തെ. 

ജ്ഞാനം പെരുത്തുത്തമശില്പിയത്നാല് 
ചമച്ച നല്പ്പെന്നണിഞ്ഞോന്നി നെത്താന് 
നിന് സൈനൃത്തിന്നെന്നുമൂര്ജ്ജസ “കരത്തെ-- 
ശ്ൃത്രുക്കഠംക്കോ ഭീഷണം പുൂജ്യമൊന്നേ 

ആദി ത്യാഭന്നുലകില് ഖ്യാതമേററ-- 

മഗ്ന്യര്ക്കചന്ദ്രപ്രതി മപ്രടഭത്തെ 
ഉടന് ഹുതാഗ്നിപ്രഭമാം സുവരണ്ണ-- 
കടക്കെട്ടും ള്ളാരു തീക്ഷ“ണക്ഷുരത്താല് 

കണ്ടിച്ചിതാ രഥിയാം കര്ണ്ണനുള്ള 
മഹാശ്രീയുള്ളാദ്ധവജത്തെക്കിരീടി 
യശസ്സ്റ ദര്പ്പം ജയമെന്നു വേണ്ട 
പ്രിയങ്ങളെല്പാമിഹ കേതുവോടും 

കൂടെക്കുരുക്കഠാംക്കു പതിച്ചു ഹൃത്തും 

മുഴുത്തു ഹാഹാരവമേററമപ്പോഠം 
കൈവേഗമുള്ളര്ജജുനന് വന്ധ്വജത്ങെ.- 

ക്ടരു ശ്രേഷ്ഠന് പോരില് വീഴിച്ചുകാണ്കെ. 

സുതാത്മജന്നുള്ള ജയത്തെയാരും 
നിനഷ്ക്ാതായ് ഭാരത, നിന് ഭടന്മാര് 
ഉടന് പാര്ത്ഥന് കര്ണ്ണൃവധത്തിനാശു 

മഫേന്ദ്രവജ്രാമലദണ്ഡതുല്യമായ് 

കൈക്കൊണ്ടു മാനഞ്ജലികം നിഷംഗാല്$ 

സഫ സ്രരശ്മ്യംശു സമാനമര്ജ”്ജൂനന് 
മര്മ്മം കീറില്ലയോരമാംസങ്ങഠം പററി-- 
ത്തീയര്ക്കുന്മാര് ക്കൊത്തതേററം മഹാര്ഹം, 

32 

34 

36 

7 

98 

839 

40 
ത്തതതത്തെ 

4 പ്രാഞ്ജലികം - കൂപ്പുകൈയിന്െറ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരുതരം അമ്പു“, 
2 കക്ഷ്യ --കച്ചക്കുയറു”. 
ട൯റ അടയാളമുള്ള. 4 നിഷംഗാല് -- ആവനാഴിയില്നീന്ത*, 

3 കരീന്ദ്രകക്ഷ്യാഞ്ചിതം ം ആനയുടെ കച്ചക്കയറി 
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മുമ്മൊട്ടുമായ” നരനാഗാശ്വഘലാതി 

പക്ഷങ്ങളാറുള്ളതു തിക്ഷണബാണം 
മഹേന്ദ്രവങ്കോപമഭാസ്സ്റിയന്നു 

രാവില് ക്രവ്യാദാഭമായ” ദുര്വ്വിഷഹ്ൃയം. 41 

പിനാകനാരായണചക്രമട്ടില് 
ഭയങ്കരം പ്രാണി ജീവാപഹാരി 
എടുത്തു പാര്ത്ഥന് സ്വശരം പ്രഹൃഷ്ടന് 
ദേവന്മാര്ക്കും കേവലം ദര്ന്നി വാര്യ. 4.2 

സമ്പൂജിതം നിത്യവും വന്പിയന്നു 
ദേവാസുരന്മാരെ വെല്ലുന്ന ബാണം 
തുടച്ചെടത്തായതു കണ്ട പോരില്-- 

ച്ചരാചരം വിശ്വമൊക്കെച്ചലില്ചൂ. ക്ട് 

ചൊല്ലീ ജഗല്സ്വസ്തിവാക്യം മുനീന്ദ്ര-- 
രയര്ത്തോരാ വന്പിയന്നമ്പയ കാണ്കേ 

ഉടന് താനീയപ്രമേയാശുഗത്തെ 
ഗാണ്ഡീ വധന്വാവു തൊടുത്തു വില്ലില്. 44 

പരം മഹാസ്്രത്തൊട ചേര്ത്തു വേഗം 

ഗാണ്ഡീവമാം വില്വലിച്ചേവമോതി: 
* “ഇതോ മഹാസ്രുപ്രതിമാനമഠം ശരം 
വിരോധി ദേഹാസവിനാശി'യാവന്ണം. 456 

തപസ്സു ചെയ് കില് ഗുരുതുഷ്ടി ചെയ് കില് ഞാന് 
യജിക്കിലിഷ്ടര്ക്കറി വാര്ന്നു കേഠംക്കുകില് 
ഇതെന്െറ സത്യംവഴി കൊല്ലുകീശ്ശൂരം 
വിരോധിയാം കര്ണ്ണനെയിങ്ങു പൂജിതം. 46 
എന്നോതിയാഗ”ബലോരശരത്തെ വി 
ധനഞ്ജയന് കര്ണ്ണവധത്തിനായി 
ഈക്കുള്ളഥര്വ്വഠംഗിരസോേോഗ്രകൃത്ൃയ-- 

സ്റ്കരൊത്തോന്നുഗ്രം ദുസ്സഹം മുത്യവിന്നും, 47 

ഇതോതി ഫര്ഷത്തൊടുമാക്കിരീടി-- 

““യീയമ്പെനിക്കിങ്ങു ജയം തരട്ടേ; 
അരക്കേന്ദുഭാസ്സ്റായി മുടിക്കുവോന്നു 

ഞാനെയ്യതാക്കര്ണ്ണനെക്കൊന്നിടട്ടേ. "” 48 
പ്രഹര്ഷമാണ്ടോരു കിരീടമാലി 
ജയം തരുന്നാ വരസായകത്താല് 

അര്ക്കേന്ദുഭാസ്സ്റാലരിയേ മുറയ്ക്കു 
ലാക്കാക്കി നാനങ്ങടനാതതായി2. 49 

1 വിരോധി ദേഹാസുവിനാശി  ശരൂവിന്െറ ദേഹത്തേയും ജീവനേയും 

നശിപ്പിക്കുന്നതു” 2 ആതതായി .ം കൊല്ലാന് ഒരുസ്വെട്ടവന്, 
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ബലിഷ്യനെയ്യോരിനകാന്തി 'ബാണം 

ബ്വലിപ്പിച്ചു വ്യോമവും ദിക്കുമെല്പാം 

അവന്െറയാത്തല കണ്ടിച്ചു ജിഷ്ണു 

ശക്രന് വഭ്ൂത്താലെ വൃത്രന്െറ മട്ടില്. 0 

മഹാസ്രരമൊത്തഞ്ജലി കാശുഗത്താ-- 

ലന്നേരമേതന്നെ നരാധിരാജ। 

വൈകര്ത്തനന്തന് തല കൊയ്ക്ു പാര്ത്ഥ-- 

നഥാപരാഹനത്തില് മഹഫേന്ദ്രസുന. ൫1 

മുന്പേ ശിരസ്സഞ്ജലികാല്£ മുറില്പി,- 

തവന്റെറ മെയ വീണു പിന്നീട മന്നില്; 

ഉദിക്കുമാദി തൃസമാനഭാസ്സ്റായ്-- 

ശ്ശരന്നഭോമദ്ധ്യഗസൂര്യസന്നിഭം ൫2 

പതിച്ചിതസ്താദ്രിയില്നിന്നു രക്തനാ- 

മിനന്ക ണക്കെപ്പടനായകത്തല. 

ഉദാരകര്മ്മാഡ്യ്യനവന്െറ രമ്യമായ” 

സ്സദാസുഖത്തി നനുതകുന്നമെയിനെ ൫39 

പരം പണിപ്പെട്ടു ശിരസ്സ വിട്ടപോയ” 

മഹര്ദ്ധിഗേഹര്ത്തിനെ നാഥനാംവിധം. 

ശമങ്ങളേററററതി കാന്തി സൂത്ഭൂ. 

ശമീരമത്യ!.ച്ഛിതമങ്ങു വീണുപോയ, 54 

വ്രണം ചുരപ്പോന്നതു ഗൈരി കാംബുവാര്-- 

ന്നാ വജ്ൂടിന്നാദ്രിശിരസ്സ പോലവേ. 
പതിച്ച കര്ണ്ണന്നുടെ മെയ്യില്നിന്നു 

തേജസ്സസറേറീ സുരൃനില് വാനിലുടേ ൫5 

അതല്ഭതം സര്വ്വമനുഷ്യയോധര് 
കര്ണ്ണന് ചാകെക്കണ്ടുകൊണ്ടാര് നരേന്ദ്ര! 
ഉടന് ശംഖാപ്പഠണ്ഡവന്മാര് വിളിലു 

പഠര്ത്ഥന് കൊന്നാക്കര്ണ്ണനെക്കാണ് കയാലേ, 56 

മുകുന്ദനും പാര്ത്ഥനുമപ്രകാരം 

പ്രഹൃഷ്ൂരായ* ശംഖുവിളില്ചിതപ്പോം. 

ആസ്സ്സേോമക ന്മാരവനെച്ചത്തു വീണു 

കണ്ടവനന്ദാല് ഭെസന്യമൊത്താര്ത്തുകൊണ്ടാര. 877 
തൂര്യങ്ങളം കൊട്ടിയേററം രസത്താല് 

വന്്ങ്ങളം കൈകളും പൊക്കി വീശീ. 

വാഴ്ത്തീടവാന്വേണ്ടി നരേന്ദ്രയോധ൪ര 

പാര്ത്ഥാന്തികം ചെന്നിതു ഹൃഷ്ടരായി-- 58 

ത് ഇനകാന്ത സൂര്യനെപ്പോലെ ശോഭിക്കുന്നതു”. 2 അഞ്ജലികാല്കഅ 
അലാിക.കൊള്ടു. 3 മഹര്ദ്ധിഗേഹം -- ഐശ്വരൃയസമദ്ധമായ വീടു. 

6 
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ബലാഡ്യരാം ചിലര് നൃത്തം തുടങ്ങീ 
തമ്മില്പ്പുണ൪ന്നാര്ത്തു ചൊല്ല”ത്തുടങ്ങീ 
മന്നില്പ്പിട ദ്്കൂന്നൊരു കര്ണ്ണനെക്കു-- 

ണ്ടതേവിധം ബാന്നമേററററമട്ടി ല്. ൫9 

കൊടുങ്കാററാല് വീ ണൊരദ്രിക്കു തുല്യം 

യജ്ഞാന്തത്തി ല്ക്കെട്ടണഞ്ഞ ഗ്നിപോലേ 

വിളങ്ങി കര്ണ്ണെറ മുറിഞ്ഞ മാലി-- 
യസ്പത്തി ലാണ്ടര്ക്കബി ംബം കണക്കെ. 60 

ദീപ്യബാണാംശുനിരയാല് ശത്രുപ്പട തപ” ച്ചവന് 
കര്ണ്ണാര്ക്കനസ്പുമിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഫത് ഗുനകലനാല്. 61 

അസ്മുമിക്കും സുരൃനാഭ കൊണ്ടപോകും പ്രകാരമേ 
കര്ണ്ണന്െറ ജീവനുംകൊണ്ട പോയീ സായകമങ്ങനെ. 62 

അപരാഹ്നാപരാഹനത്തില് സൂതപുത്രന്െറ മാരിഷ! 
പോരിലഞ്ജലി കംകൊണ്ടാക്കര്ണ്ണന്െറ തല വീണുപോയ 63 

അടുത്തു മേലേ സൈന്യങ്ങഠാംക്കാ വൈരിയുടെയങ്ങുടന് 
കര്ണ്ണന്െറ തല പൊന്തിച്ചു ഹരിച്ചു ശരമപ്പ്പൊഴേ. 64 

ആശ -ശൂരനാം കര്ണ്ണനേ മന്നില് വീണും 
ശരം തറച്ചും നിണമാര്ന്നൊലിച്ചും 
കിടപ്പതായ'ക്കണ്ടഥ ശല്യര് പോന്നൂ 
ധ്വജംമുറിഞ്ഞുള്ള രഥത്തി നാലേ. 65 

കുരുക്കളാക്കര്ണ്ണനെക്കൊന്നവാറേ 
ഭയാര്ത്തരമന്വേററവര് പാഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു 

ജ്വലിച്ച രൂപത്തൊടുമര്ജ് ജൂനനന്െറ 
മഹാദ്ധ്വജം വീണ്ടുമേ നേക്കി നോക്കി. 66 

സഹ।സനേത്രോപമകര്മ്മവാദന്വ 
സഹ സപത്രാഭമുഖം3 ശുഭം പരം 

സഹ സഭാസ്സ്റ3ന്തിയി ലെന്നവണ്ണമേ 
പതിച്ചു കരണ്ണണ്െറ ശിരസ്സ്റ ഭൂമ യില്. 67 

13 സഹസ്രനേത്രോപമകര്മ്മവാന് ച ഇന്ദ്രനെ പ്പോലെ പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന 
വന്. 9 സഹസ്ര പത്രാഭമുഖം -- താമരപ്പൂപോലെയുള്ള മുഖം. 3 സഹസ്ത്രഭാസ്സ? 

[ സൂര്യന്, 



92. ശല്യവാക്യം 

കഠരവന്മാരുടെ വിഷാദവും പാണ്ഡവ പക്ഷീയരുടെ ആഹ്റാദവും. കരര 
വസേന പിന്തിരി ഞ്ഞോടുന്നു. ശല്യയന് ദു:ഖിതനായ ദുര്യോധനനെ സമാ 

ശ്വസീപ്പീക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

ആശ്ശുല്യര് കര്ണ്ണാര്ജ”ജൂനസംഗരത്തി-- 
ലമ്പേററുടഞ്ഞാപ്പട കണ്ടകൊണ്ടം 
പരം പോന്ന മന്യയവുഠംക്കൊണ്ടുകൊണ്ടം 
പരിച്ഛുദം" പോയ രഥത്തിനാലേ, 4. 

രഥാശ്വനാഗങ്ങഠം പതിച്ചു സൂത-- 
സുതന്മരില്ലാപ്പട കണ്ടു പാരം 

ദുര്യോധനന് കണ്ണുനീര് കണ്ണില് വാര്ന്നു 
വീണ്ടും പീര്പ്പട്ടീടിനാനാര്ത്തരൂപന്. 2 

ആശ ശൂരനാം കര്ണ്ണുനേ മന്നില് വിണും 

ശരം തറച്ചും നിണമാര്ന്നൊലിച്ചും 

യദ്ൂച്ഛയാ മന്നില് വീണര്ക്കമട്ടില് 
കാണ്മാന് ചുററും വന്നുനിനൂ ജനങ്ങഠം. ൫ 

ഹര്ഷിച്ചുഴന്നല്ഭതമാര്ന്നു പേടി- 
ച്ചവണ്ണമേ ചിലര ദപോകാര്ത്തമായീ 
പരന്മാര് നിന് ഭടരും തമ്മിലാഴംകഠം 
തനിക്കൊക്കും പ്രകൃതി ക്കൊത്തവണ്ണം. ക 
ഭൂഷാവര്മ്മായുധവസ്രുങ്ങഠം ചിന്നി- 
ദ്ധനഞ്ജയന് ശക്തിമാന് കൊന്നൊരാളെ 

കുരുക്കളാക്കര്ണ്ണനെക്കണ്ട മണ്ടീ 

വൃഷം ചത്തിട്ടഴറും പൈക്കം പോലെ. 6 
ഭീമന് മഹാഭീമമാം ഘോരനാദം 

ചെയ്താകാശം ഭൂമിയോടും കുലുക്കി 

കൈകൊട്ടി ല്പാടന്നു തുള്ളന്നു കര്ണ്ണന് 
മരിക്കവേ ധാര്ത്തരാഷ്ട്രാര്ത്ത കാമി. 6 

അവ്വണ്ണമേ സോമകസദഞ്ജയന്മാര് 
ശഖൂതിനാര് തഴുകിക്കൊണ്ടെ മുററും 

പരസ്പരം ഹൃഷ്ടരാം ക്ഷത്രിയന്മാര് 
സൂതാത്മജ൯ ചത്തു വീണോരുനേരം. 7 
പാര്ത്ഥന്തര്ന്നോഴുഗ്രയുദ്ധം കഴിച്ചു 

കര്ണ്ണന് ചത്തു ഹരി കൊന്നാനപോലേ 

1 പരിച്ചദം -- ഉപകരണങ്ങഠം. 2 ധാര്ത്തരാഷ്ടാര്ത്തികാരി -- ധുതരാ 
ഷ്ൂപുത്രന്മാര്ക്ക് ആര്ത്തിയെ ഉണ്ടാക്കുന്നവന്. 
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സത്യം സാധിപ്പൃ പുരുഷപ്രവീരന് 

വൈരത്തിന്നുള്ളക്കരമയ്ത്െത്തി പാര്ത്ഥന്. ൫ 

വദ്രാധിപന് ചിത്തമുഴന്നു വേഗം 

ധ്വജം മുറിച്ചുള്ളൊരു തേരിനാലേ 

ദുര്യോധനാന്തികമെത്തീട്ട രാജന്! 
വിളിച്ചു ഒഃഖാര്ത്തനിവണ്ജുമോതീ. 9 

ശല്ൃയന് പറഞ്ഞു 

തകര്ന്ന തേരാനയാളശ്വമാര്ന്നീ-- 

ബഭവാന്െറ സൈന്യം യമരറഷട്രകല്പം! 
അന്യ്ോന്യമേററാര്യര് മരിച്ചു വാജി-- 
മരത്ത്യാശ്വമൊത്തദ്രി കൂടം കണക്കെ. 10 

ഈവണ്ണുമേ ഭാരത, പോര് നടന്നി-- 
ട്ടില്ലിങ്ങ കരണ്ണാരജ് ജൂനയുദ്ധമട്ടില് 
കൃഷ്ണന്മാരെക്കരണ്ണരനത്തി ഗ്രഹില്ചൂ 

മുററും മററും മാററലര്ക്കൂട്ടരേയും. 11 

യത്നാല് ദൈവം ത൯വശത്തി ല്ത്തിരിഞ്ഞ-- 
തത്േ കാപ്പു പാര്ത്ഥമെ,ക്കൊല്വു നമ്മെ; 

നിന് കാരൃസിദ്ധിക്കേററിട$ം വീരരെല്പാം 

ശത്രുക്കളാല് ഹതരായീ ബലത്താല്. 12 

ധനേശ വൈവസ്വത വാസവര്ക്കും 
ജലേശനം പ്രാഭവരൊത്ത വീരര് 
വീര്യം ശാര്യം ശക്തി തൊട്ടുള്ള നാനാ 
ഗുണാഘമെല്ലാമുയരുന്ന യോഗ്യര്, 18 

അവദ്ധൃകല്പാവനിപാലര് നിന്കാ-- 
ര്യോദ്ക്തന്മാര് : പാര്ത്ഥരാല് ധ്വസ്തുരായീമ 
മാഴ”“കീടൊലാ ഭാരത, ദൈവമര്രേ 
പര്യായസിദ്ധി സതതം സിദ്ധിയില്ലാ. 24 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

മദ്രഠാധിപന് ചൊഭന്നാരീ വാക്കു കേട്ട 

താന് ചെയ്യോരാദ്ദുര്ന്നയത്തെ സൃരിച്ചും 
ദുര്യോധനന് മാഴ്കി വിസംജ്ഞനായി 
വീണ്ടും വീര്പ്പിട്ടീടിനാനാര്ത്തരൂപന്൯. 35 

1 യമരാഷ്ടകല്ലം .... യമരാജധാനിക്കു തുല്യം. 2 നിന്കാര്യോദൃക്തന്ഥാര് 
കനി ന്െറ കാര്യം സാധിക്കാന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയവര്, 3 ധ്വസ്പര് ച വധാിക്ക 
പ്പട്ടവര 
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ഭീമസേനന് ഇരുപഅയ്യായിരം പദാതികടേയം അര്ജ്ജുനന് വന്പി 

ച്ച ഒരു തേര്പ്പടയേയും കൊടന്നാടുടക്കുന്നു. കാ൪വസേനയുടെ പിന്തിരി 

ഞ്ഞോട്ടവും അവരെ തടുത്തുനിര്ത്താനുള്ള ഭര്യേോധനന്െറ വിഫലപ്രയതവും. 

ധദൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

അങ്ങാക്കര്ണ്ണാര്ജ”ജുനയുദ്ധത്തില് വെന്തു 

രദ്രാഹസ്സ്റില് പാഞ്ഞൊഴിഞ്ഞപ്രകാരം 
അമ്പവേററുടഞ്ഞാക്കുരുസുഞ്ജയന്മാര്- 

ബവഖത്തി നൂള്ളാകൃതിയെന്തുമട്ടായ്? ി 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

രാജാവേ, കോം മനംവെചു നടന്നപടി വന് ക്ഷയം 

മര്ത്തൃദേഹങ്ങഠാക്കു പോരില് ഘോരം നരവരക്ഷയം. ി 

അര്ജജുനന് കര്ണ്ണനെക്കൊന്നു സിംഹനാദം തകര്ത്തതില് 

രാജാവേ, നിന്െറ തക്കഠംക്കങ്ങുള്ളില്ത്തട്ടി മഹാഭയം. 3 

പട കൂട്ടിച്ചേര്പ്പതിന്നും വിക്രമിക്കുന്നതിന്നുമേ 

കര്ണ്ണന് മരിക്കെത്തോന്നീലാ നിന്െറ യോധന്നൊരുത്തനും. 4 

അഗാധകത്തില്ക്കപ്പല് പൊളി ഞ്ഞെഴും വര്ത്തകര് പോലവേ 
അപാരത്തില് പാരമോര്ത്തു പാര്ത്ഥന് ദ്വീപു മുടിക്കവേം കി 

കര്ണ്ണനെക്കൊല്പവേ ഭൂപ, പേടിലച്ഛമ്പവേററമേററവര് 

അനാഥര് നാഥാര്ത്ഥി കളായ സിംഹാദദിതമൃഗപ്പടി. 6 

കൊമ്പൊടിഞ്ഞ വ്ൃഷപ്രായം ദംഷ"ട്ട*യററഹിമട്ടിലും 
അത്തിക്കു ഞങ്ങഠം പിന്വാങ്ങീ സപ്യസാചി മടക്കിയോര്. 7 
വീരര് ചത്തും കെട്ടുടഞ്ഞും കൂരമ്പേററു മുറിഞ്ഞുമേ 

കര്ണ്ണന് മരിക്കെ നിന്മക്കഠം പാഞ്ഞോടീ നൃപം, പേടിയാല്. 
ചട്ടയും ശസ്ധ്ൂവും പോയിപ്പേടിച്ചുഴറിയേവരും 
അന്വയോന്യമേററു മദിചും ചുററും പഠര്ത്തും ഭയാര്ത്തമായ'. 9 
എന്ദെറ നേര്ക്കര്ജജൂനനുടനെ്റെറ നേര്ക്കു ൮ൃകോദരന് 
വരുന്നി'തെന്നു ചിന്തിച്ചു വീണു ചത്തിതു വെമ്പലില്. 10 
ചിലരശ്വങ്ങളി ല്ത്തേരില്ച്ഛിലരാനയിലും ചിലര് 
കയറീട്ടം രഥീന്ദ്രന്മാര കാലാം പാഞ്ഞോടി പേടിയാല്. 11 
തേര് തകര്ത്തു കുഞ്ജരങ്ങളുശ്വങ്ങളെ രഥങ്ങളം 

അശ്വങ്ങഠം കാലാഠംകളെയും പേടില്ലോടീടുമായവര്, 12 

വ്യാളചോരാകലക്കാട്ടില് സാര്ത്ഥട്രഷ്യര് കണക്കിനെ 
സൂതപുത്രന് മരിച്ചപ്പോളങ്ങഴന്നിതു നിന് ഭടര്. 38 

മേലാഠം ചത്താനകഠ പരം കൈയററവയുമായ് ജനം 

വിശ്വമൊക്കപ്പാരത്ഥചയം പാര്ത്തു പേടിച്ചുഴന്നുപോയ്. 14 

₹ ദം... വിഷപ്പല്ല്. 
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ഭീമനെപ്പേടിപൂണ്ടെങ്ങുധവരോടുന്ന കണ്ടവന് 
അവിടെക്കണ്ടസംബച്യം പാഞ്ഞോടും ഭടരൊടങ്ങുടന് 
ദുര്യോധനന് സൂ മനോടു ചെല്ലെന്നായ്* ചൊല്പിയോതിനാന്,. 

൫ര്യോധനന് പറഞ്ഞു 

അതിക്രമിച്ചിടാ വില്പുമേന്തി നില്ലന്ന ഫല്ഗുനന് 

സൈന്യത്തില് ജഘനത്തിങ്കല് മെല്ലെയശ്വങ്ങളേ വിട്ടു. 16 
ജഘനത്തില് പൊരുന്നെന്നെക്കന്തേയന് ശങ്കയില്ല മേ 
കടന്നു കേറാനാവില്ലാ കരയെക്കടല് പോലവേ. 317 

കണ്ണനൊത്തര്ജജൂനനെയും മഠനിയാം ഭീമനേയുമേ 

ശിഷ്ടാരികളെയും കൊന്നു കര്ണ്ണൂന്നാനൃണ്യമമേല്ലുവേന്. 18 

കേട്ടിട്ടാക്കുരുരാജന്െറ ശുരാര്ൃന്നൊത്തിടും മൊഴി 
സൂതന് പൊന്കോലപ്പണി ഞ്ഞശ്വങ്ങളെ മെല്ലെ നടത്തി നാന്. 19 
തേരാനയശ്വങ്ങളെന്നേയ നിന് കാലാഠാംപ്പുട മാരിഷ! 
ഇരുപത്തയ്യായിരം പേര് നില്പായീ പോരടിക്കുവാന്. 20 

അവരെ ക്രുദ്ധരാം ഭീ ധൃഷട്രദൃമ“നനുമങ്ങനെ 
ചതുരംഗപ്പടയുമായ് വളഞ്ഞമ്പെയ്കു കൊന്നുതേ. 4 

അവരെല്പാമേറെറതിര്ത്തു പാര്ഷതന് ചേര്ന്ന ഭീമനെ 

പാര്ത്ഥപാര്ഷതനാമത്ഭഠം വിളിച്ചിതവരില് ചിലര്. കമ 

അവര് പോരിലെതിര്ത്തേററു കണ്ടു ഭീമന് ചൊടിച്ചുതേ 

അവന് തേര് വിട്ടുടന് ചാടിഗ്ഗദയാല്ഭപ്പാരുതീടിനാന്. മു 
തേരാണ്ടോന് മന്നില് നില്ലേനായ് ധര്മ്മം നോക്കും വ്ൃകോ 
പോരടിച്ചില്ല കാന്തേയന് കൈയൃക്കേററമിയന്നവന്. [്ദരന് 

പൊന്നുംതകിടു കെട്ടിച്ച പെരുംഗദയെടുത്തവന് 

ദണ്ഡേത്തുമന്തകന്മട്ടില് കൌ യോധരെയൊക്കുയും 45 
കാലാഠംകളം വാശിപുണ്ടിട്ടയിര് കൈവിട്ട കേവലം 
ഭീമനില് പാഞ്ഞേററു പോരില് തീയിലിയ്യാന് കണക്കിനെ, 

സംരബ “ധര് ഭീ മദനാടേററു യൃദ്ധദുരമ്മദരാമവര് 

നശില്പു കാലനെക്കണ്ട ഭൂതഗ്രാമങ്ങഠം പേഠലവേ. 7 
ഭീമന് ഗദയൃയമായ” ശ്യേനം പോലെ ചുററി മഹാബലന് 

ഇരുപത്തയ്യായിരം നിന് ഭടന്മാരെപ്പൊതുക്കിനാന്. 228 

ആക്കാലാഠപ്പടയെക്കൊന്നു ഭീമന് സത്ൃപരാക്രമന് 
ധൃഷ്ടദ്യമ്നനെ മുന്പാക്കി വീണ്ടം നിന്നൂ മഹാബലന്,. 9 

ധനഞ്ജയന് തേര്നി രയോഭടതിര്ത്തേററിതു വീര്യവാന് 

മാദ്രേയരും ശകുനി യോടാസ്റ്റാതൃകി രഥീന്ദ്രനും ൭0 
ഹൃഷ്ടരായ” സബലബലം കൊന്ന പാഞ്ഞേററു കേറിനാര്. 

1 ജഘനം ടംപിയപുറം. 2 ആനൃണ്യം ടജ്ടണം (കടം) ഇല്പത്തേ അവ 
സ്ഥ; കടപ്പാടില് നിന്നുള്ള വിമുക്തി. 
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അവന്െറയശ്വനിരയെക്കൂരമ്പെയ്കു വധില്പവര 
അവന്െറ നേര്ക്കു പാഞ്ഞേററിയപ്പോഴുണ്ടായ് മഹാരണം. 

ധനഞ്ജയന് നിന്െറ തേരിന്൯നിരഠേ. . ടേററുടന് പ്രഭോ! 

മുപ്പാരില് പേര് പുകഴ് ന്നോരു ഗാണ്ഡീവം വില്ലൂലച്ചുതേ. 
കൃഷ്ഠന് സാരഥി യായ് ശ്വേതഹയമാം രേോ൪ വരുന്നതും 

യോധന് പാര്ത്ഥനെയും കണ്ട പേടിച്ചു ഭടരോടി നാർ. 

തേര് പോയയശ്വങ്ങളറേറററമമ്പവേററു മുറി പെട്ടവര് 

കാലാഠംകളിരുപത്തയ്യായിരം കാലനൊടേററുപോയ്. 

അവരെക്കൊന്നു പുരുഷവ്യാ[ഘന് പാഞ്ചാലപുംഗവന് 

പാഞ്ചാലരാജന്െറ മകന് ധൃഷ്ടദ്യമ“നന് മഹാശയന് 
ഭീമസേനനെ മു൯പാക്കി യടന് കാണായി വന്നുതേ. 

പെരും വില്ലേന്തിടും ശ്രാനരി വര്ഗ്ഗവിമദനന് 
പാരാവതസമാനാശ്വം കോവിദാരോന്നതദ്ധവജം* 
ധൃഷ്ടദ്യമ“നരഥം കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടേടിനാരുടന്൯. 
ശീ(ഘാസ്രനാം ശകുനിയോടെതിര്ത്തു പുകഴാരന്നവ൪ 

കാണായ് വന്നിതുടന് മാദ്രീപുത്തരും ശിനി പുത്രനും. 
മാരിഷ, ദ്രപദീപുത്രര് ചേകിതാനന് ശിഖണ്ഡിയും 
നിന് പെരുംപടയെക്കൊന്നു ശംഖനാദം മുഴക്കിനാര്. 
പിന്തിരിഞ്ഞോടിട്ടം നിന്നായംക്കാരെക്കണ്ടവരേവരും 

ചീറും കാളകളേ വെന്ന കാളകഠംകക്കൊപ്പമെര്തിനാര. 

നിന് സൈന്യത്തി ന്െറ ശേഷിച്ച പട നില്പതു പാണ്ഡവന് 
കണ്ടൂക്കേറും സവ്യസാചി പരം ക്രോധിച്ചു മന്നവ! 

ധനഞ്ജയന് തേര്നിരയോടേറെറതിര്ത്തിതു വീരൃവാന് 
മുപ്പാരില് പേര് പുകഴാന്നോരു ഗാണ്ഡീവം വില്ലലച്ചവന് 

ശരവ്വ്രാജംകൊണ്ടവരി ലുക്കില് വര്ഷിഖ്ളിതായവന്, 
ഉയര്ന്ന പാടി കൊണ്ടപ്പോളൊന്നും കാണാതെയായിഭതേ. 
ഇരുട്ടടച്ചുലകിടം പാരില് ഭപാടി പരക്കവേ, 

എല്ലാടവും മഹാഭ:ജ, പേടിപൂണ്ടോടി നിനന്ഭടര്. 
സൈന്യം ചിന്നിയയടഞ്ഞാറേ കുരുരാജന് ധരാപതേ! 
പരന്മാരോടു നേരാട്ടു നിന്മകന് പറഞ്ഞു കേറിനാന്. 

ദുര്യോധനന് വിള ച്ചേററൂ സര്വധ്ൃപാണ്ഡവരേയുമേ 

പോഠിന്ന ഭരേതശ്രേഷ്യാം വാനോതരബ്ബലി പോലവേ. 
എഏതിരിട്ടെത്തുമവ നാടൊപ്പം പഠഞ്ഞേററി തേവരും 
നാനാശസ്സ്രങ്ങഠം ൨൨ഷിച്ചു വീണ്ടും ഭര്ത്സിച്ചുകൊണ്ടഹോ! 

ദുര്യോധനന് കൂസള് വിട്ട കൂരഭമ്പയ്യരിവീരരെ 

1. 

34, 

35 

36 

38 

39 

40 

4 

കു 

൫ 

കര്. 

4൫ 

ട.6 

7 

49 

ൽ കോവിദാരോന്ന തദ്ധജം ... കോവിദാരം (കൊങ്ങു്)പോലെ ഒപ്പാക്ക: 

മുള്ള ധ്വജത്തോടുകൂടിയ. 



ശിബിരപ്രവേശം 967 

അവിടകക്കൊന്നു സംക്രുദ്ധന് നൂറുമായിരവും ശരി. 

അതിലല്ളത മായ ക്കണ്ടേന് നിന്െറ പുത്രന്െറ പരുഷം 49 

ഒററയ്ക്കാപ്പറ ണ്ധ വന്മാരോടൊക്കപ്പൊ രുതിനിന്നതില്. 
ഏറെദൂരം മാറിടാതെ പാഞ്ഞോടാന് കരുതുംപടി 90 

അമ്വേററററാത്തന് ബലത്തെപ്പാര്ത്തു കണ്ടൂ സുയോധനന്. 

ഉടന് നിറുത്തി രാജേന്ദ്ര, ബുദ്ധിയയഠംക്കൊണ്ട നിനകന് 5], 

ആ യോധന്മാരെ ഹര്ഷിപ്പിച്ചുരച്ചാനപ്പെൊഴിങ്ങനെ: 

* * കാണ്മീല ഞാനാദ്ദേശത്തെ മന്നിലും പര്വ്വതത്തിലും ൭2 
നിങ്ങഠം ചെന്നാല് പാര്ത്ഥര് കൊല്ലാത്തിട, മോടടന്നതെന്തി 

അവര്ക്കുള്ള ബലം സ്വല്പം, കൃഷ്ണന്മാര് മുറിയേററവര്, [നായ? 
നാമമെല്പാമിങ്ങ നിന്നീടില് നമക്കു വിജയം ദ്ൃഡം. 
കുററം ചെയ്തവരാം നമ്മെപ്പാര്ത്ഥന്മാര് പാഞ്ഞു ചിന്നുകില് 53. 
പിന്പെത്തിക്കൊല്ലുമേ പോരില് ചാക നല്ലൂ നമുക്കിഹ. 
ക്ഷത്രധര്മ്മാല്ലയൊരുന്നോര്ക്കു യുദ്ധത്തില് ചാക്ക! സരഖ്യമാം55 

ചത്തോന് ദ്ദഃഖമറിഞ്ഞിടാ പരലോകമനന്തമാം. 
കേയംപ്പിനിപ്പോളൊത്തി ണങ്ങും ക്ഷത്രിയ ന്മാര്കളേവരും 56 

ശുരനേയ്യം ഭീരുവേയയമന്തകന് കൊല്ലമേ യമന്. 
മൂഡനായപ്പെഠരുതില്പാരെന്മട്ടുള്ളോ൯ ക്ഷത്രിയര്ഷഭന് 57 

ക്രുദ്ധനാം വൈരി ഭീമറെറ പാട്ടില് നിങ്ങഠം കുടുങ്ങുമേ. 
മുത്തച്ഛുന്മാര് ചെയ്യ ധര്മ്മം നിങ്ങഠം കൈവിട്ടിടൊല്പിഹ 58 
ധര്മ്മമല്പാ പാപരല്ലോ ക്ഷത്രിയന്നോടിട്ടന്നതില്. 

യൃദ്ധധര്മ്മാല് മേലെയില്ലാ സ്വര്ഗ്ഗമാര്ക്കും കുരക്കളേ! 69 

യോധരമെല്ലാം ചത്തു പരലോകം കേറുവിനിങ്ങടന്. '" 
എന്നു നിന് പുത്രനോതുമ്പോഴം മുറിയേററ പടജ്ജനം 60 
ആ വാക്കു വകവെക്കാതെ തിരിഞ്ഞങ്ങോടിയെങ്ങുമേ. 

94. ശിബിരപ്രവേശം 

ശല്ൃന് ജദ്ധഭൂരിയിലെ ഭീകരമായ കാഴ്ചകളെ വര്ണ്ണിക്കുന്ന. കരരവ 

പക്ഷീയര് പോര്ക്കുളം വിട്ടു പോകുന്നു. കൃഷ്ണാര്ജ്ജുനന്മാര പാഞ്ചദാനമൃവും 
ദേവദത്തവും മുഴക്കി ക്കൊണ്ടു ശിബിരത്തിലേക്കു മടങ്ങുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സൈന്യത്തെ നിന് പുത്രനേവം തിരീപ്പി-- 
ച്ചീടന്നതായക്കണ്ടുടന് മദ്രരാജന് 

സന്ത്രസ്ുഃനായിട്ടു മനസ്സ മങ്ങി 
ദൃര്യോധനന്തന്നൊടിപണ്ണമേോതീ. 3. 

1 ചരക്കു .രരണം. 2 സന്ത്രസ്പന്  ഭീതന്. 
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ശല്യന് പറഞ്ഞു 

കണ്ടാലുമീ വാച്ച നരാശ്വനാഗ-- 

ക്കൂട്ടം ചത്തിപ്പോരക്കളം പു ളു യീ 

മലപ്രമാണത്തില്! മറിഞ്ഞ മത്ത-- 

ഗജങ്ങളമ്വേററിഹ ചട്ട പൊട്ടിയും, 

ഉഴന്നു ചുററും പടുവിലു ചട്ട- 

യെല്ലാം തകർന്നുള്ളൊരു യോധരോടും 

തകര്ന്ന വൃക്ഷഷധിജാലമൊത്ത 
വജ്രാഭവിദ്ധാദ്രികളെന്ന പോലെ, 8 

ഘണ്ടാജംശം തോമളം കേതുവും പോയ്-- 

പ്പെൊന്കോപ്പുമായ* ചോരയൊലിച്ചുകൊണ്ട്േ 

ഹയങ്ങളമ്പവേററു മുറിഞ്ഞു വീണും 

ശ്വസിച്ചുഴന്നും രുധിരം വമിച്ചും ി 

൦ 

ദൈന്യാല് കരഞ്ഞും നയനം തുറിച്ചും 

മണ് കപ്പിയും കഷ്ടമട്ടായ” നദിച്ചും 

പരം തെറിച്ചും ഗജവാജിയോധര് 

ബലാല്പ്പന് ച്ചും രഥിവീരസംഘം, 5 

പ്രാണന് പേഠകാറായിയും ചത്തുമുള്ള 

നരാശ്വനാഗങ്ങഠം തകര്ന്ന തേര്കളം 

ചിന്നും മന്നോ വൈതരണ്ണിക്കു തുല്യം 

ദുദ്ര്ശം2 കൈമെയ്ുമ ററുള്ളി ഭങ്ങഠം, € 

നിറച്ചു വീണം ധരണീ തലത്തില് 
ദനം തകര്ന്നും രധിരം കലര്ന്നും 
പിടച്ചുരാര്ത്തും കരുണം രണത്തില് 

കാല്ക്കാവലാഠം ചട്ട ശര്ങ്ങളററം, 7 

നിരന്ന തൂണി കൊട് കേതുവൊത്തും 

പൊന്കോല്പണിഞ്ഞും മുറിയേററമേററും 

ചിന്നും കന്നോ കാറണി വാനു പോലായ്? 

പുകഴ്ന്ന നാഗാശ്വരഥീന്ദ്രയേദധേര്. $ 

കാലാഠാംകുദും വീര൪ നേരിട്ടു വന്നോര് 

വര്മ്മാംബരായയധമെയ”ക്കോപ്പു ചിന്നി 

അമ്പവേറു ചത്തീടീന വന് ഗജങ്ങഠം 

നോക്കി ക്കാണുമ്മാറു വീന്നിങ്ങസംഖ്യം ി 

ബോധം കെടും വീണ്ടുഭമാന്നുച്ചാസിച്ചും 

ചിന്ന" മനനല്ത്തി പടര്ഭന്നന്നപോലേ. 

1 മലപ്രമാണത്തില് .മലകളെപ്പോലെ. 2 ദുര്ദര്ശംംട നേരിട്ട നോ 

ഒരൊാന് പററാത്തതു”. 
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കരണ്ണാരജ്ജൂനന്മാര് ശരമെയ്ക്കു ദേഹം 
പിളര്ന്നു കൊന്നാക്കുരുസൃയ ഞജയ ന്മാര് 
പതില്ലെഴം ഭൂമി തെളിഞ്ഞു രാത്രി 

മിന്നുംഗ്രഹം ചിന്നിന വാനു പോലെ. 
കര്ണ്ണ്ാര്ജ് ജൂനന്മാരുടെ സായകങ്ങ-- 
ളാളാനയശ്വങ്ങടെ മെയ്യു കീറി 

പ്രാണന് കളഞ്ഞൂുഴിയി ലെത്തി വാസ-- 
സ്ഥാനത്തു രക്താഹികളെന്ന പോലെ. 
മരില്ല മര്ത്ത്യാശ്വഗജങ്ങളേറെ-- 
ശ്ൂരങ്ങളേററററ രഥങ്ങളും താ൯ 

കര്ണ്ണാര്ജജുനാസ്ര്രാല് ഗജസംഘവും ചേര്- 
ന്നഗമൃമായ”ത്തിര്ന്നിതു ഭൂമിയത്രേ 
രഥങ്ങളമ്പവേററു തകരന്നു യോധ-- 
സൂതാശ്വവന്വില് കൊടിമേല് തറച്ചും 

ശരം തകര്ന്നും തലയററുമക്ഷ._ 

ത്രിവേണു ചക്രം നുകവും തകര്ന്നും 
ചക്രങ്ങഠം വേറിട്ടുമുപസ് കരം പോയ് 

ധ്വസ്താനുകര്ഷം വിഗളം നിഷംഗം 

നീഡം തകര്ന്നും മണി ഹേമരമ്യം 
ചിന്നിശ്ശൂരല്ക്കാർ ഗഗനാഭയായ മഹി. 
പായും തുരംഗങ്ങഠം വലിച്ചു നാഥന് 
ചത്തുള്ള സജ്ജക്ഷി തിളുദ്രഥങ്ങഠം 

മനുഷ്ൃമാതംഗരഥാശ്വജാലം 
പാഞ്ഞോടുമ്പോഠം പലമട്ടില്ത്തകര്ന്നും 
പൊന്പട്ടമേന്തും പരിഘം മഴുക്കഠം 
കൂര്ത്തുള്ള ശൂലം മുസലങ്ങാം പട്ടസം 
പതിച്ചു മിന്നുന്നുറ വിട്ട വാളം 

പൊനുകഒകട്ടെഴും വന് ഗദയയം പലേടം. 

പൊന്ചുററണിഞ്ഞീടിന കാര്മ്മുകങ്ങഠം 
കടക്കു പൊന്കെട്ടിന സായകങ്ങഠം 

ഈട്ടി രത്തളി ഞ്ഞദുഷ്യി കഠം പൊന്നണിഞ്ഞ 
വികോശ വന്കത്തി വാളവ്രകാരം 
ഛത്രങ്ങഠം ഭവഞ്ചാമര ശംഖു നല്ല 
പൊന്പൂവണില്പാര്ത്തിയലും കരഞ്ങഠം 

വിരിപ്പു തേരച്ചുററു പതാക നല്ല 

കിരീടകാലാമകടങ്ങഠം പിന്നെ 
പ്രകീര്ണ്ണകം മററുമേ വിപ്രകീര്ണ്ണ-- 

പ്രവാളമുക്താമലഹാരജാലം 

്] 

10 

13 

14 

35 

310 

117 

319 
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ആപിഡ കേയൂരവരാംഗദങ്ങഠം 

കണ്ഠപ്പുതക്ക്ങഠം സുവര്ന്ണ്സുൂത്രം 
പൊന്മുത്തു വഭ്കൂം കണ്ടി നല്ലനല്ല 

രത്നങ്ങളച്ചാവചമംഗളങ്ങഠം 

ഗാത്രങ്ങളതുന്തസുഖോച്ചി തങ്ങഠം 
ചന്ദ്രാസ്ധയമായുള്ള ശിരസ്സസംഖ്യം 

ദേഹങ്ങഠം ഭോഗങ്ങഠം പരിച്ചുദങ്ങഠം 

മനോജ്ഞസരഖ്യങ്ങളെയൊക്ക വിട്ടും 

മഹത്വമേറും നിജധര്മ്മനിഷ്ട-- 

പൂണ്ടാശു പേരാണ്ടവര് ലോകമെത്തീ. 
തിരിക്കു ദുര്യോധന, യോധര് പോട്ടേ 

ഗമിക്ക രാജന്, ശിബിരത്തില് മാനദ! 

ഇതാ പരം ചാഞ്ഞു ദിനേശ്വരന് പ്രഭോ! 
നരേന്ദ്ര, നീതാനിനി മേല് പ്രമാണമാം. 

സ്സ്ജയാന്൯ പറഞ്ഞു 

ദുര്യോധനന് തന്നൊടി വണ്ണുമോതി... 
ശലൂല്യന് മിണ്ടാതായി ശോകാന്ധചിത്തന് 
ഹാ കര്ണ്ണ, ഹാ കര്ണ്ണ,യെന്നോതി യാര്ത്ത്യയാ 
വിസംജ്ഞനായ് കണ്ണനീര വാർത്തു നില്ലേ 
ഭമദ്ദേഹത്തെ ദ്രണ മുന്പാം നരേന്ദ്ര 

രൊത്താശ്വസ്വപ്പിച്ചുടന് യാത്രയായ് . 

യശസ്സാലേ ധിലസുന്നര്ജ്ജുനന്െറ 
കഹാദ്ധവജം വീണ്ടുമേ നോക്കി! നോക്കി 
നരാശ്വനാഗങ്ങടെ മെയ് ചുരത്തും 
രക്തം നനല്ലിടിന ഭൂമിയേയും 

രക്താംബമപ്പെന്മണിമാലയാര്ന്ന 
സര്വ്വോപഭോഗ്യാംഗനയെക്കണക്കെ. 
രക്തത്തിനാലാകൃതി മൂടിയോരായ് 
പ്രഭോ, മഹാരദദ്രമുഹൂരത്തനേരം 

കണ്ടിട്ടു നിന്നീല കുരുക്കഠം ചുററും 

സ്വര്ഗ്ഗത്തിനായ് പ്ര്രവജി ച്ചോര്കളെല്പാംം 
ദുഃഖാരത്തന്മാര് കരണ്ജണൂനെക്കൊന്നമൂലം 
ഹാ കര്ണ്ണ, ഹാ കര്ണ്ണ, യെന്നോതിടുന്നോര 

ഉടന് പോ കൈനിലയ്ക്കായ് നരേന്ദ്ര! 
ചുതന്നുള്ളോരരക്കനെക്കണ്ടു കൊണ്ടും. 

ഗാണ്ഡീവം വില് തുകിയയം പൊന്നണിഞ്ഞും 

ചാണഷ്ത്കിട്ടും ചിറകില് ചോരയാണ്ടും 

ക്രാ 

ക. 

കമ 

3 

4, 

ഥം 

26 

47 

ക 
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ശരങ്ങഠം മെറഗ്ക്റുററ മിന്നുന്നു കറണ്ണന് 

മരിക്കിലും രശ്മി യൃയള്ളര്ക്കാട്ട്!ല്. 
കര്ണ്ണന്്റെയാല്ചോരയണ്.ഞ്ഞ ദേഹം 
ഭക്താനുകമ്പി ഭഗവാനാം ദിനേശന് [ന 

അംശുക്കളാല്ത്കതൊട്ട രക്താഭനായി-- 
ക്കളിപ്പാനായി പശ്ചി മാബ“ധിക്കി റങ്ങീ. 

എന്നേവമോര്ത്തിട്ട സുരര്ഷി സംഘം 
സ്വസ്ഥാനത്തേക്കങ്ങ പോകാന് തുടങ്ങി 90) 

ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാഠംകളെല്ലം പി രാര്തു 

യഥാസുഖം വാനിലും ഭൂതലത്തും. 

മഹാല്ളതം ഭീഷണം പ്ര൦ണികഠംക്കാഥ 
ക്കുരുക്കഠം കര്ണ്ണാര്ജ ജൂനഘേ .രയുദ്ധം 31 

കണ്ടല്ഭതപ്പെട്ട പരം പുകഴ'ത്തി-- 
ഗുമീചചുകൊണ്ടാരുടന ജനങ്ങ. 

ശരത്താല് മര്മ്മമററിട്ടു പോരില് ചമത്താരു വീരനെ 
രാധേയനേ മരില്ലിട്ടും വിട്ടൊഴിഞ്ഞില്ല ലക്ഷ” മി പോല്. 92 

ഉരുകും പൊന്നിറം പൂണ്ടാ ജ്വല നാര്ക്കപ്രകാശനെ 
നിനച്ചു ജീവജാലങ്ങഠം ജീവിക്കും"പോലെ ശുരനെ. 38 

മരിക്കിലും മഹാരാജ, പടയില് സൂതപുത്രനെ 

ത്രസിച്ചു യോധരെല്ലാരും സിംഹത്തേ ധാന്കഠം പോലവേ. 93 

മിണ്ടുന്ന പോലെ കാണായി നരവ്യയാഘ൯ മരിക്കിലും 
മരിക്കിലും മഹാത്മാവിന്നുണ്ടായീ ലൊരു വൈകൃതം. 39 
നല്പ ഭംഗിയെഴം നല്ല മാലിബന്ധ'ശിരോധഭളം: 
പൂര്ണ്ണചന്ദ്രാഭമായ മിന്നീ സൂതപുത്രന്െറയാ മുഖം. 96 

നാനാഭ്ൂരഷണവ്ൃം ചാര്ത്തി ഭപ്പാന്നും തോഠംവളയിട്ടവന് 

കര്ണ്ണന് ചത്തു കിടക്കുന്നു മൊട്ടിട്ട തരു ഭപോലവേ. 37 
നല്ല പൊന്നിന്നിറം പുണ്ടോനഗ്നിപോലുജ്ജ്വലിപ്പവന് 
ശമില്ലിതാ നരവ്യാ(ഘനര്ജ്ജുനാശുഗവാരിയാല്. 0 

കത്തുന്ന തീയ വെള്ളത്തില് മുട്ടിയാല് കെട്ടിടംപടി 

പോരിലര്ജ ജുനമേഘത്താല് ശമിച്ചു കര്ണ്ണപാവകന്. 9 

സുയയദാത്തില് പാരിടത്തിൽ ദീപ്പമാം കീര്ത്തി നേടിയോന്൯ 

ശരവര്ഷങ്ങഠം വര്ഷിച്ചു പത്തു ദിക്കും തപിച്ചവന്. 40 

ശമില്ലൂ പാര്ത്ഥതേജസ്സ്ാല് നരവ്യാ।ഘന് സുതാന്ധിതന് 

അസ്ത്രുത്താല് പാണ്ഡുപാഞ്ചാലന്മാരെബ ഭൂപ, തപിച്ചവന്.ഒ1 

വര്ഷിച്ച ശരവര്ഷത്താല് തപിപ്പി ല്ലരി സേനഭയ 

ജഗതത്തൊക്കെത്തപിപ്പിച്ചു സഹസ്രാംശൂ കണക്കിനെ. 34 

1 മാല്ധിബന്ധം ംംതലമുടിക്കെട്ടു്. 2 ശിരോധരം കഴുത്തു”. 
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വീആൂ ധൈകരര്ത്തനന് കര്ണ്ണു൯ സപുത്രന് വാഹനാന്വീതന് 
അര്ത്ഥിപക്ഷിഗണത്തിന്നു കല്പവൃക്ഷം പതിച്ചുപോയ* ൫3 

തരാമെന്നേ അവ൯ ചൊല്ലൂ ഇല്ലെന്നോതില്ലിരക്കുകില് 
സല്പ്പുമാ൯ സജ്ജനത്തോടാ പ്ൃഷന് പോരില് മരിച്ചുപോയ. 
മഹാത്മാവാമായവന്െറ മുതലൊക്ക ദ്വിജര്ക്കുതാന് 
ബ്രാഹ*മണര്ക്കേകവയ്യാതില്ലവന്നു നിജ ജീവനും. 3൫ 

എന്നുമാര്ക്കും പ്രിയന് ദാതാ പ്രിയവാക്കപ്രിയത്തിലായ'! 
പാര്ത്ഥാസ്സ്റം കൊണ്ടവന് വെന്തു പരസല്ഗതി പൂകിനാന്. 36 
നിന് പുത്രനാരെത്തുണ കണ്ടിടഞ്ഞു, വാനിലേക്കവന് 
നിന്മക്കടെ ജയാകാംക്ഷാശര്മ്മവര്മ്മങ്ങഠം2 കൊണ്ടുപോയ്. 

വൃഷന് മരിക്കെപ്പുഴയോടാതെയായീ 
ദിനേശന് കാലുഷ്യമോടസ്പമില്ചയ 
ഗ്രഹം വിലങ്ങി ജവലി താര്ക്കവര്ണ്ണ൯ 
തിരൃക്കായി സ്റ്റോമഭൂരവങ്ങുദി ലൂ. കട് 

പൊട്ടീ നഭസ്സൂഴി യൊക്കക്കുലുങ്ങീ 

വീശര് കാറേറും പരുഷം ദഘോരമായീര് 

പുകഞ്ഞു ദിക്കൊക്കയേററം ജ്വലിച്ചി-- 

തീരമ്പി ക്കൊണ്ടാഴി യൊക്കക്കലങ്ങി . ൫99 

കാടോ കൂടന്നചലങ്ങം വിണ്ടൂ 
നടുങ്ങിയാബ ഭൂതഗണങ്ങഠം മാരിഷ! 
വ്യാഴം ചെന്നാ രോഹിണിീപീഡ ചെയ്ത 
ചന്ദ്രാര്ക്കവര്ണ്ണത്തില് വിളങ്ങി നിന 0 

വൃഷന് മരിക്കെക്കത്തിയെല്ലാ വിദിക്കു-- 
മിഅുട്ടാ൪ന്നൂ വാനില്, മന്നോ കുലുങ്ങീ 

്പേലിച്ചു തീ കൊള്ളിരീന് ചാടി യേററം 

പ്രഹൃഷ്ടരായ ത്തീര്ന്നു നിശാചരന്മാര്. ॥ 

ശശി പ്രകാശാനനകര്ണ്ണശീര്ഷം 
ക്ഷുരത്തിനാലര്ജജൂനന് വീഴത്തിയപ്പേഠം 
നഭംസ്വര്ഗ്ഗക്ഷോണി യൊട്ടുക്കു ഹാഹാ. 

രവം ലോകര്ക്കുളവായീ നരേന്ദ്ര! ട്ടു 

സുരഘഗന്ധ൪വ്വമനുഷ്ൃപുജ്യനാം 
ദിനേശഭൂവെക്കൊലചെയ്കു ഫല്ഗുനന് 
വിളങ്ങി തേജസ്സു പെരുത്ത പാര്ത്ഥന് 

വൃത്രക്ഷയം ചെയ്ത സുരേന്ദ്രമട്ടില് .. 83 

.് പ്രീയവാക്കപ്രിയത്തിലായ് ദാനത്തെ സംബദങ്ഡിച്ച പ്രീയവമക്ക 
(ബ്രാഹ്മണ വേഷധാരിയായ ഇന്ദ്രനോടുള്ളതു”) അനിഷ്ടസം ഭവത്തിന ഹേതു 

ഭൂതമായി, 3 ജയാകാംക്ഷാശര്മ്മവര്മ്മങ്ങ ഠം ജയഴക്കൊതിയും സുഖവും 
രക്ഷാകവചവും. 
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ഉടന് ഘനദ്ധ്വാനമെഴന്ന തേരിനാല് 

ശരന്നഭോമദ്ധൃദിനേശകാന്തിയാല് 
പതാകിയാം ഭീമനിനാദകേതുവാല് 

ഹിമേന്ദുശംഖസ്ഫടി കാഭവാജിയാല് 

മഹേന്ദ്രവാഹാപ്രതിത്തിനാലെയാ 
മഫേന്ദ്രവീര്ൃപ്രതിമാനപഠരുഷര് 
സുവര്ണ്ണമുക്താമണി൨ജൂവിദ്രമം 

പതിച്ചു നിസ്മൂല്യമഹാജവത്തി നാല്. 

നരാഗ്ര്യരാപ്പാണ്ഡവകേശിഘാതിമാര് 
പരം പ്രിയന്മാരനിലാര്ക്കസന്നിഭര് 
പടക്കളത്തിതല്ബ“ഭയമററു ചററിനാര് 
സമം മഹാവിഷ”്ണസുരേശര് പോലവേ. 

പരം ധനുര്ജ്ജ്യാതല നി സ്വനത്തൊടും 
ഹതപ്രളൂൃത്വം രിപുവിന്നു നല്കിയോര് 
ശരങ്ങളാല്ക്കാരവരെജ്ജയിച്ചുടന് 
കപിദ്ധവജന് പന്നഗവൈരികേതുവും 

പ്രഹൃഷ്ടരായപ്രതി മ പ്രഭാവര് 
വിമോധിചിത്തം പിളരുംപ്രകാരം 
സുവര്ണ്ണജാലാഞ്ചിതമായ” പിളങ്ങിട്ടം 

ഹിമാഭമധാം ശംഖുകഠം കൈകഠംകൊണ്ടുട൯ 
എടുത്തു ചുംബിചു നരാഗ്രയരാനന.. 

ങ്ങളാലെയൊന്നിച്ചു വിളില്ലിതൊപ്പമേ. 

പാഞ്ചജന്യം ദേവദത്തമിതു രണ്ടിന്െറയും ധ്വനി 
നിറച്ചു ഭൂമിയാകാശം ദേവലോകമിതൊക്കയും 

കുരുക്കളൊട്ടേറെയങ്ങു പേടില്ലു രാജസത്തമ! 
ശുരകൃഷ്ണാര്ജ്ജുനരുടെ ശംഖുകഠംക്കുള്ള നി സ്വനാല്. 

ശംഖാരവംകൊണ്ടവരോ മുഴക്കി 

വനങ്ങംം ശൈലം പുഴ ദിക്കുമൊക്ക 

നിന് പുത്രസൈന്യം വിത്രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേ 

യുധിഷ്ടി രന്നേകി മോദം വരിഷ്ടര്. 

ഉടന്തന്നേ കനരവമാ മുഴങ്ങും 

ശംഖസ്വനം കേട്ട മണ്ടിത്തുടങ്ങീ 
മദ്രേശനെബ “ഭാമതന്മാര്ക്കു നാഥ-- 
നീശന് ദുര്യോധനനേയ്യം വെടിഞ്ഞും. 

മഹാഹവത്തില് ബഹുശോഭയാണ്ട 

ധനഞ്ജയന൯്തന്നെയയും ഭൂതജാലം 

കൊണ്ടാടിയാക്കൃഷ്ണനേയും വിശേഷാല് 

പ്രഭാകരന്മാര്കളെപ്പോലെതന്നെ. 
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92ു- കര്ണ്ണുവധപരവ്വം 

എല്ലാടവും കര്ണ്ണൂബാണം തറച്ചു 
കൃഷ്ണാരജജൂനന്മാരടരില് ശോഭ തേടി 
തമസ്സറകററീട്ട തെളിഞ്ഞുദിച്ച 
ചന്ദ്രാര്ക്കന്മാരംശുമാന്മാര് കണക്കെ, 6൭ 

കളഞ്ഞു മാബ്ബാണഗണം മഹാബലം 
കലര്ന്ന വിക്രാന്തര് സുഹൃജ്ജനാന്വിതര് 
സുഖം രസാല് കൈനില പുക്കു നാഥരാ_. 

സ്സദസ്സ്റില് മാന്േയന്ദ്രമുകുന്ദര് പോലവേ. 6ട 

ആദ്ദേവഗന്ധര് വ്വമനുഷ്യൃചാരണ-- 

ബ്രഹ”മര്ഷി യക്ഷാഹി ഗണങ്ങളാലവര്൪ 

ജയം വാഴ ത്തി സ്കൂതരായ”ത്തീര്ന്നിതപ്പേഠഠം 
പരം പോരില് കര്ണ്ണനെക്കൊന്നവാറേ. 66 

വയസ്സപോലവരെസ്സല്ക്കരിച്ച 

വന്പിച്ച കര്മ്മാവലിയാല് പുകഴ”ന്നോര് 

സുഹൃല്ഗണം ചേര്ന്നവര് നന്ദി പൂണ്ട 
ബലിക്ഷയത്തില് ശക്രവിഷ്ണുക്കഠം പോലേ, 67 

95. കഭകാരവപലായനം 

ദര്യേധനന് തടുക്കുന്നതു വകവെക്കാതെ ഭടന്മാരെല്ലദംം പേടിച്ചു പിന് 

തീരി ഞ്ഞോടുന്നു. നിവൃത്തിയില്ലാതായപ്പേഠഠം ദുര്യോധനശല്യകട പാദികളും 
കൈനിലകളി ലേക്കു മടങ്ങുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണന് വധൈകര്ത്തനന് ചത്തശേഷം പേടില്ല കാരവര് 
ദിക്കൊക്ക നോക്കി യെല്പാരുമുടന് പാഞ്ഞോടി യെങ്ങുമേ. 3. 

ശത്രുക്കഠം വീരനെപ്പോരില് കൊന്നുവെന്നതറിഞ്ഞുടന് 
ഭയപ്പ്പെട്ടോടി നിന് കൂട്ടരൊക്കയും ദിക്കു പററിനാര്. ക 

അവഹാരം ചെയ്യ തുടനിങ്ങമാ യോധര് മന്നവ! 

പേടിച്ചുഴന്നോര് നിന് പുത്രന് തടുക്കുന്നവര് ഭാരത! ട്ട 

അവര്ക്കെഴും മതം കണ്ടു നിന് പുത്രന് ഭരതര്ഷഭ! 

അവഹാരം ചെയ്ത ശല്ൃയസമ്മതപ്പടി മന്നവ! ി 

ചത്തു ശേഷി ച്ചയോരു മഹാരഥര് നിന് യോധരോടുമേ 

ഒന്നിച്ചു ഭാരത, പരം കൈനിലഷയ്ക്കുടനോടി നാന്. ി 
ഗാന്ധാരസാഹസ്രമോടു ംകൂടിശ്ശുകനിയങ്ങനേ 
കര്ജ്ണനെക്കൊന്ന.മായ “ക്കണ്ട കൈനിലയ്ക്കുടനോടി നാന്. 6 

ൽ അവഹാരം ചെയക... പിന്വാങ്ങക, 
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പെരുത്തു കാര്നിരമ്ക്കൊക്കുമാനപ്പടയൊടൊത്തവന് 
കൃപന് ശാരദ്വതന് ഭൂപം കൈന ലഗഡ്കുടനോടിനാന്. 7 

അശ്വത്ഥാമാവുടന് ശുൂരന് നെടുവീരപ്പിട്ട വീണ്ടുമേ 

പാണ്ഡവര്ക്കു ജയം കണ്ട കൈനിലയ്ക്ുടനോടിനാന്. ി 

ശേഷില്ലിട്ടള്ള പെരിയ സംശപഹകബലത്തൊടും 
സുശര്മ്മാവും പോന്നു രാജന്, പേടിച്ചവരെ നോക്കിയും ൭ 

സര്വ്വസ്വവും തീര്ന്ന ദുര്യോധനമന്നവനാതുരന് 

ശോകം പൂണ്ടും ചിന്തയാണ്ടും പോ ബുദ്ധി ക്ഷയ ത്തെൊട്ടം. 10 

കൊടിയറേറാരു തേരാലേ ശല്യന് രഥികലോത്തമന് 
പത്തു ദിക്കും നോക്കി നോക്കികെക്കെനിലഷ്തുങ്ങ പോയിനാന്൯. 
പെരുത്തു ഭാരത, മഹാരഥര് മററുള്ള കൂട്ടരും 

പേടിച്ചുഴന്നു നാണിച്ചു ബൃദ്ധി കെട്ടുടനോടിനാര് 7. 

പേടിച്ചു തൊണ്ടയിടറി വിറച്ചു ഭയമൂഡരായ” 
കര്ണ്ണനെക്കൊന്നതഠയക്കണ്ടു മണ്ടീ കൌരവഒരാക്കയും. 19 
ചിലരര്ജ് ജൂനനേ വാഴ്ത്ത് രഥീന്ദ്രര് ചിലര് കരഞ്ണൂനെ 
പേടിച്ചു പാഞ്ഞു ദിക്കെങ്ങും കുമുക്കഠം കുരുസത്തമ! 14, 

വന് പോരിലാ നിന്െറ യോധസ.ഹസ്രത്തി ലൊരുത്തനും 
ഉണ്ടായിലാ പൊരുതുവാരനുള്ളറപ്പി ലിടന്നവന്. 1 

കര്ണ്ണന് ചത്തിട്ടാശ കെട്ട മട്ടായ” മന്നവ, കരധധര് 
ജീവിതം നാട ദാരങ്ങഠം ധനമെന്നിവയൊന്നിലും. 26 

പെരുത്തു യത്തിച്ചവരെക്കൂട്ടിച്ചേര്ത്തിട്ട നിന്മകന് 
നിവേശിപ്പാന് നിശ്ചയിച്ചു ദഃഖമുഠംക്കൊണ്ട മന്നവ! 17 
അവന്െറ കല്പന തലമ്യക്കേററിട്ടവര് ധരാപതേ! 
മുഖം വാടി ദ്ദീനരായിത്തിരിച്ചിതു മഹാരഥര്. 28 

96. യധിഷഠിരസന്തുഷ്ടി 

കൃഷ്ണനും അര്ജ്ജുനനും കൂടി, ധര്മ്മപൃത്രനെ ചെന്നു കണ്ട കര്, ഡ് 

വൃത്താന്തം അറിയിക്കുന്നു. പോര്ക്കളത്തില് കൂട്ടി ക്കൊണ്ടു പോയി കരച്ചുക1ഴ 
ക്കുന്ന കരണ്ണന്െ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പതിമ്മൂന്നു കൊല്ലത്തിനുഭശ 
ഷം ഉന്നാണു് താന് സുഖമായി ഉറങ്ങാന് പോകുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു" ദാര്മ്മ 
പുത്തന് അനുജനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ധദൃതരാഷ്ടവിഷാദം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

കര്ണ്ണനേവം വീണിരിക്കേ നിന്ബലം പാഞ്ഞൊളിക്കുളവ 
ദാശാര്ഹന് പാര്ത്ഥഭനപ്പുല്കി പ്രഹര്ഷിച്ചേവമോതിനഭന്: 
'"൨്കിയാ വൃത്രനെക്കൊനനു നിയോ കൊന്നിതു കര്ണ്ണനെ 
കഥാക്കുദത വൃത്രകര്ണ്ണുവധം രാനവരിന്നി മേല്. ക 
ഭൂരിതേജസ്സ വഭൂത്താല് പോരില് കൊന്നിതു വൃരൂനെ 



9൮6 കര്ണ്ണവധപര്വവം 

വില്കൊണ്ട കൂരപ്പയ്കിട്ട നീയോ കൊന്ന് തു കര്ണ്ണനെ. 3 
ഈ വിക്രമം ജഗത്തിങ്കല് പൃകഴത്തീടും യശസ്കരം 

കൌന്തേയ, നീയുണര്ത്തിക്കൂ ധര്മ്മരാജന്നു ഭാരത! ടട 

ഏറെക്കാലം കൊതില്ലോരീപ്പോോരില്ക്കര്ണ്ണവധത്തിനെ 

ധര്മ്മരാജന്നുണര്ത്തിച്ചു കടം വീട്ടീടമേ ഭവാന്. നി 

ഭവാനും കര്ണ്ണനും തമ്മില് പോരാരംഭിച്ച നേരമേ 

മുന്കൂട്ടി യുദ്ധം ക൦ണ്മഞാനായ” വന്നി താദ്ധര്മ്മനന്ദനന്. 6 

ഏററമെയ “ത്തേല്ലയയാല് ശക്തനായീലടരില് നില്ലുവാന് 
അതിനാല് ശിബിരം പുക്കിതാ മൃപന് പുരുഷര്ഷഭന്. "" 7 
അവൃവണ്ണമെന്നേററ പാര്ത്ഥന് ചെന്ന കൃഷ്ണന് യ ദൂത്തന് 

തിരിച്ചടിച്ചിര൨, ഗ്ര രഥ ന്ദ്രനെറയാ ഥം. 8 

പാര്ത്ഥനേ:ടീവിധം ചൊല്ലിക്കുഷ്ണുന് ഭടരൊടോതിനാന്: 

* ശത്രുക്കളോട$ നേരിട്ട നില്പിന് നിങ്ങഠംക്കു ഭദ്രമാം. ”" 9 

ധദ്ഷുദ്യമ"നന് യുധാമസ്യ മാദ്രീപുത്രന് വൃകോദരൻ 

ശൈനേയനിവരോടോതീ ഗോവ്ന്ദന് പനരിങ്ങനെ; 30 

**മന്നനോടര്ജ' ജൂനന് കര്ണ്ണവധം ചെന്നോതിടുംവരേ 
നി ങ്ങഠം സന്നദ്ധരായ' ത്തന്നെ നിന്നിടേണം ധരാധിപര്. ' "11 

ആശശൂരര് സമ്മതിച്ചിട്ടങ്ങവന് പേന റൃുപഥലയം 
പാര്ത്ഥനെക്കൊണ്ടപോയ” കൃഷ്ണന് കണ്ടു ധര്മ്മതനൂജനെ 39 

നല്പ പൊന്കട്ടിലില് പള്ളികൊള്ളമാ രാജമുഖ്യനെ; 
സന്തോഷിച്ചാ ന്നേവന്െറ കാല് പിടില്ലീടിനാരവര്, 13 
അവര്ക്കാ ഹര്ഷവുമമാനുഷനാന: പ്രഹാരവും* 

കണ്ടു, കൊന്ന കര്ണ്ണനെ ഒയെന്നോര് ത്തെഴുന്നേററു ധര്മ്മജന്. 14 

എഴുന്നേററു മഹാബാഗഹു വീണ്ടും വീണ്ടുമരന്ദിമന് 
വാസുദേവാര്ജ'ജുനന്മാരെ പ്രേത്തോല് തഴുക്കീിടിനാന്. 15 
വാര്ഷ "ണേയനാം കൃഷ്ണനോട് ചോദി ല്ലൂ കുരുനന്ദനന് 

അവനോടണ്ടായ പോലെ വാസുദേവന് പ്രിയംവദന് 16 

കഥിച്ചുകൊണ്ടാന് കര്ണ്ണഭന്റ നിധനം യദനന്ദനന്. 
ചെറുപുഞ്ചിരി പുണ്ടോതി കൃഷ്ണന് മന്നനൊടിങ്ങനേ 17 
ഹതാരിയാം ധര്മ്മജനോടകങ്ങു കൈകൂപ്പിയചൃത൯ . 

* “ഭാഗ്യം! ഗാണ്ഡീവധന്വാവും പാണ്ഡവന് ഭീമസേനനും 18 

രാജാവങ്ങും കശലി മാദ്രേയരാം പാണ്ഡുപുത്രരും. 
രേറമാഞ്ച ഞ്ചുമീ വീരനാശനപ്പോരൊഴി ഞ്ഞതില് 39 

മേല വേണ്ടുന്ന കുറര്യങ്ങളടന് ചെയ്യുക പഠണ്ഡവ! 

വൈകര്ത്തനന് സുതപുത്രന് ഹ തനായ മഹാബലന് 20 

4: അമാനുഷനാനാപ്രഹാരം --- സാധധരണ മനുഷ്യര്ക്കു താങ്ങാന് കഴിയാ 

ത്ത പലതരത്തിലുള്ള മുറ്.വുകഠം, 

6। 



യൃധിഷ്ട്ദി രസന്തൂഷ്ടി ഴു 

ഭാഗ്യം ജയിപ്പൂ രാജേന്ദ്ര, ഭാഗ്യം വര്ദ്ധിപ്പു പാണ്ഡവ! 
ചൂതില് ഖവന്നാക്കൃഷ്ണയെയാര് ഹസിച്ചു പുരുഷാധമന്, 21 
ആസ്സൂതപുത്രന്്റെറ ചോര കുടിച്ചീടുന്നു പാരിടം. 

കീടപ്പു ശരപൂര്ണ്ണാംഗനീശ്ശുത്രു കുരുപുംഗവ! 22 

അനമ്വേററു വിണ്ടാപ്പുരുഷവ്യഠഘനെക്കണ്ടുഭകാഠംക നീ. 

ഹതാരിയായ* പാരിടത്തെപ്പാലിച്ചീടക പാര്ത്ഥിവ। 23 

ഒരുങ്ങി ഞങ്ങളോടൊത്തു മുഖൃസരഖ്യങ്ങളേല്ല നീ.” ' 

ഇരവണ്ണമാ മഹാത്മാവാം കണ്ണന് ചൊന്നതു കേട്ടുടന് 44 

പ്രഹര്ഷം പുണ്ട കൊണ്ടാടീ ദാശാര്ഹനെ യൃധിഷ്യീരന്. 

ഭാഗ്യമേ ഭാഗയമെന്നോതിപ്പറഞ്ഞിതു നരേശ്വരന്. 20 

*  ആശ്ചര്ൃയമല്പിതും നിങ്കല് വീര, ഹേ ദേവകീസത! 
സുതനായ നീ യെഴും പാര്ത്ഥന് ചെയ്യെന്നാലുമമാനുഷം.' 46 

കുരുശ്രേഷ്യന് സാംഗദമറം വലംകൈയു പിടിച്ചുടന് 
ചൊല്ലീ ധര്മ്മി ഷ്യനാം പാര്ത്ഥനിരുപേര് കേശവാര്ജജകൂനര് 

ദേവര് നാരായണനരരെന്നെന്നോടോതി നാരദന് 

ധര്മ്മരക്ഷമയ്യ്കേററ പുരാണര്ഷി സത്തമരെന്നുമേ. 2൫ 

പലവട്ടം മഹാബുദ്ധിയെന്നോടാ വ്യാസമാമുനി 

മഹാഭാഗന് ദി വ്ൃയാമീക്കഥ ചൊല്ലീടിനാന് പ്രഭ. 29 
ഹേ കൃഷ്ണം നിന് പ്രഭാവത്താല് പാണ്ഡുഭൂവീദ്ധനഞ്ജയന് 
വെ൯൬ നേരിട്ടരി കളെപ്പിന്തിരി ഞ്ഞില്ലൊരേടവും. 30) 

ജയം ഞങ്ങാകക്കു ദുഡ്ധമാം, ഞങ്ങഠക്കില്പാ പരാജയം, 

നീ പോരിലീയര്ജ'ജുനന്െറ സാരത്ഥ്ൃയത്തെ വഹിക്കയാല്. '” 

എന്നുരച്ചാദ്ധര്മ്മരാജന് പൊന്നണ്ഞ്ഞുള്ള തേഭതില് 
കൊമ്പി നൊത്തും വാല് കുറുത്തുമുള്ളശ്വങ്ങഠം വഹിപ്പതില് 32 

കയറിപ്പുരുഷവ്യാ1ഘന് സ്വന്തം സൈന്യത്തൊടൊത്തവന് 
വീരകൃഷ്ണാര്ജ”ജുനന്മാരോടനുമന്ത്രിച്ചുതാന് പ്പ്റിയം 83 
പോ വൃത്താന്തമേറുന്ന പോര്ക്കളം കണ്ടുകെഠറള്ളവാന് 

ആ വീരകൃഷ്ണാര്ജജുനരോടോരോന്നോതി യുമങ്ങനെ. 34 

കണ്ടു പോരില്ക്കിടക്കുന്ന കര്ണ്ണനാം പുരുഷേന്ദ്രനെ 

ചുററം കേസരമുള്ളോരു കദംബപ്പൂു കണക്കിനെ. 86 

ശരാചിതാംഗനായോരാക്കര്ണ്ണനെക്കണ്ട ധര്മ്മജന് 
സുഗന്ധതൈെലമുടയോരമസംഖ്യം പൊന്വിളക്കിനാല് 36 

വെളിച്ചം കാട്ടിയന്നേരം നോക്കു?ക്കാണുന്നു കര്ണ്ണനെ. 
ഗാണ്ഡീവം വിട്ട ബാണങ്ങളേററങ്ങും മെയ് തകര്ന്നഹോ! 

പുത്ൃതനോടൊത്തു ചടത്താരകക്കരണ്ണരനക്കണ്ട ധര്മ്മജന്. 
ഏററം വിശ്വാസമുഠംക്കൊണ്ടെ നോക്കി ക്കണ്ടിട്ട വീണ്ടമേ 3 
പുകഴ'ത്തീ പുരുഷ വ്യാ ഘരി രപേര് കൃഷ്ണ പാര്ത്ഥ. 
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ധര്മ്മപുത്രന് പറഞ്ഞു 

രാജാവായ ത്തീര്ന്നു ഗോവിന്ദ, മന്നില് ഭ്രാതാക്ക ളൊത്തുഞ്ാന് 

അറിവേറും വീരനായ നാഥന് നീ കാത്തിടുന്നവന് 

മാനിയാകും നരവ്യാ(ഘന് കര്ണ്ണനെക്കൊന്നുവെന്നദുടന് 0 

കേട്ടിട്ടിന്നു ദുരാത്മാവാം ധാര്ത്തരാഷ 'ടന് നിരാശനാം. 

ജീവിതം നാടി വകളില്ക്കര്ണ്ണന് തേരാളി ചാകയാല് )! 

കൃതാര്ത്ഥരായ” ഞങ്ങളും നിന് പ്രസ്വാദാല് പുരുഷർഷഭ! 

ഭാഗ്യം ജയിപ്പൂ ഗോവിന്ദ, ഭാഗ്യം ശത്രു നശിച്ചുപോയ”. 42 

ഭാഗ്യം ഗാണ്ഡീവധന്വാവു ജയിലു പാണ്ഡുനന്ദനന്. 

പതിമ്മൃവാണ്ടറങ്ങാതേ കഴിച്ചേന് ബഹുദഃഖമായ് 43 

ഇന്നുറങ്ങാം സുഖം രാത്രി നിന് പ്രസ്വാദാല് മഹാളജ। 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

പലപാടീവിധം വാഴ*ത്തിയവന് മന്നവ, കൃഷ്ട്നെ 4൪ 

രാജേന്ദ്ര, ഫല്ഗുനനെയും ധര്മ്മരാജന് യൃധിഷ്യി രന്. 

പാര്ത്ഥന്െറ യ മ്പവേററു ചത്ത കര്ണ്ണനെപ്പാര്ത്തു കണ്ടുടന് 45 

വീണ്ടും ജനിച്ചു താനെന്നുമോര്ത്തു കുരുകുലോദ്വഹന്, 

ചെന്നു കണ്ടു മഹാരാജ, കൌരന്തേയന് ധര്മ്മപുത്രനെ 46 

ഹര്ഷിപ്പിച്ചിതു രാജാക്കഠം ഹര്ഷംപുണ്ട മഹാരഥര്. 

സ ഹദേ പൻ നകുലനും പാബധവന് ഭീമസേനനും ക 

വൃഷ്ണിത്തേരാളിവരനാം ശൈനേയനുമിളാപതേ! 

ധൃഷ്ടദ്യമ“നന്താന് ശിഖണ്ഡി പാണ്ഡുപഞ്ചാലസ്രഞ്ജയര് 

പൂജിച്ചു കുന്തീ സുതനെസ്സുതപുത്രന് മരിക്കവേ. 

നൃപന് പാണ്ഡുസുതന് ധരമ്മപുത്രനേ വാഴ൦ത്തിയായവര് 39 

മെല്ലം പുണ്ട ജയംകൊണ്ട യുദ്ധശൂരപ്രഹാരികഠം 

സ്തൂതി ല്പൊല്പാല് വാഴ"ത്തിയവരാപ്പരന്തപര് കൃഷ്ണരെ 0 

ഗമിച്ചു തന് തെകനിലയ്ക്കായ“ മോദംപൂണ്ടാര് മഹാരഥര്. 

ഏവമീ ക്ഷയമുണ്ടായീ പെരുത്തും രോമഹര്ഷണം 51 

നിന്െറ ഭുരമ്മന്ത്രിതംമൂലം ൬പം, മഴകുന്നു നീയതില്,. 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു 

ഇരയപ്രിയ കേട്ട മന്നന് ധടൃതരാഷ്ട്രന് മഹീപതി 54 

നി ശ്ചേഷ്ടനായ“ മന്നീല് ൮൨൯൭൬ പീഠം വിട്ടിട്ടു കാരവന്, 

ദീഗഘദര്ശിനി ഗാന്ധാരീദേവിയും വീണതേവിധം ൭3 

പെരുത്തുരച്ചു ദഃഖിച്ചു പോരില് കര്ണ്ണവധത്തിനാല്, 

താങ്ങി ക്കൊണ്ടാന് വിദുരനാ നൃപനെസ്സഞ്ജയാനവിതം 84 

ആശ്വസിപ്പി ചുകൊണ്ടാരങ്ങിരുപേരും മഹീശനെ: 

ഗാന്ധാരിയെയെഴന്നേല്ലിച്ചീടിനാര്കരുനാരി കഠം, 0 



കര്ണ്ണപര്വ്വഫല ശ്രൃതി 9റു9 

നൃപ, ദൈവം മേലെയെന്നും വരാനുള്ളതുമോര്ത്തവന് 
മഹാതപസ്വി വലിയ പീഡപെട്ടുള്ള കെട്ടവന് 56 
ചിന്താശോകാന്ധനായ മോഹം പുണ്ടൊന്നുമറിയാഒതെയായ 
മിണ്ടാതെയായ നൃപനവരാശ്വസിപ്പിച്ചചേതനന്. 67 

97. കണ്ണപര്വ്വഫലശ്രംതി 

മഹത്വമുള്ളര്ജജൂനകര്ണ്ണൂര് തമ്മിലീ 
മഹത്തരം യുദ്ധമഖം! പഠിച്ചവന് 

മുറഷ്ണ്ു ചെയ്യോരു മഖത്തിനാം ഫലം 

ശ്രവിക്കയാല് നേടിടുമങ്ങു ഭാരത! [ 

മഖം മുകുന്ദന് ഭഗവാന് സന തനന് 

ഹുതാശവായ്വിന്ദുദിനേശര് ചൊല്ലമേ 

അസൂയവിട്ടായതു കേഴംക്കിലോതിയാല് 
സമസ്പലോകത്തൊടവന് സുഖിക്കുമേ. ള് 

എപ്പോഴുമേ ഭക്തിയെഴും മനുഷൃര്താന് 

പഠിക്കി ലീ പ്പണ്യവരിഷ്യസംഹിത 
ധനങ്ങഠം ധാന്യങ്ങഠം യശസ്സ്റ മാര്ന്നു താന് 
നന്ദിക്കുമേ സംശയമൊട്ടുമില്ലിതില്. 3 

അസുൂയവിട്ടായതുകൊണ്ട കേഴംക്കണം 
സദാ മനുഷ്യന് സുഖ മൊക്കയേല്ലുമേ 
വിഷ്ണു സ്വയംഭൂ ഭഗവാനുമേശനും 

സന്തുഷ്ടരായ ത്തീര്ന്നിട്ടമാ നരാഗ്രയനില്. 4 

വേദജ്ഞാനം ബ്രാഹ*മണര്ക്കിങ്ങ കാണ്മൂ 
ബലം പോരില് ക്ഷത്രിയര്ക്കോ ജയംതാന് 
ധനശ്രേഷ്ന്മാര്കളാം വൈശ്യര് ശുദ്ര-- 
രാരോഗ്യവും നേടുമേ മുററുമെന്നാല്. 5 

അതേവിധം ഭഗവാന് വിഷ ണു നിത്യന് 
ദേവന് പുകഴ”ത്തപ്പെടുവേഠനാണിതിങ്കല് 

അതിന്മൂലം കാമമെല്പറം ലഭിക്കും 

നരന് സുഖിക്കും മുനി കല്ലിചിരിപ്പു. 6 

ഒരാണ്ടു നിത്യം കപിലാഗോക്കളെക്കുട്ടിയോടുമേ 
കൊടുത്ത സുകൃതം കിട്ടും കര്ണ്ണപര്വ്വം ശ്രവിക്കുകില്. റ് 

3 യുദ്ധമ ഖം യുദ്ധരാകുന്ന യാഗം. 2 നരാഗ്ര്യന് ട പുരുഷമ്രേഷ്യന്. 



ശലൃപര്വ്വം 



ശല്യപര്വ്വം 

നാരായണനെയും സാക്ഷാല് നരനാം നരനേയുമേ 
സരസ്വതീ ദേവിയേയും നമിച്ചു ജയമോതുക. 

1. ധൃതരാഷ“ടരമോഹം 

ശല്യന്, ദുര്യോധനന്, ശകനി മുതലായവരെല്ലാം യുദ്ധത്തില് കൊല്ല 
പ്പെട്ടവ്ൃത്താന്തം സഞ്ജയന് പറഞ്ഞറിഞ്ഞു ധൃതരാഷ'്ട്രര് ബോധംകെട്ടുവീഴന്നു. 
മോഹാല സ്യത്തില് നിന്നുണര്ന ആ കരവപിതാവയിനെ വീദടരന് സമാ 
ശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. 

ജനമേജയന് പറഞ്ഞു 

ഈവണ്ണം കര്ണ്ണനെപ്പേഠരിലര്ജ്ജൂനന് കൊന്നതിന്നുമേല് 
അല്പം ശേഷിച്ച കാരവ്യരെത്ത ചെയ്തിതു ഭൂസുര! | 

പാണ്ഡവന്മാരൊത്തുയര്ന്ന ബലം കണ്ട സുയോധനന് 
ഏന്തു കാലോചിതം ഭചയ്കുകൊണ്ടു കാരവമന്നവന്? ക 
ഇതു കേഠം്പാനാഗ്രഹമുണ്ടതു ചൊല്ലൂ ദ്വിജോത്തമ! 

തൃഫ്ടിയാകുന്നീല പൂര്വ൮്വവന്ചരിത്രംഭ ശ്രവിപ്പതില്. 3 

ധൈശമ്പായനന് പാഞ്ഞു 

കര്ണ്ണന് മരില്പിട്ടരചന് ധാര്ത്തരാഷ്ടന് സുയോധനന് 

സങ്കടക്കടലാണ്ടേററമെല്ലാററിന്ടും നിരാശനായ 4 

ഹാ കര്ണ്ണ! ഹാ കര്ണ്ണയെന്നു വീണ്ടും മാഴ്കിക്കുഴക്കിലായ” 
ചത്തു ശേഷിച്ചരചരുമൊത്തു കൈനില പുകിനാന്. ട 

ശാസ്ര്ൂമൊക്കും യൃക്തിയാലാശ്വസിപ്പിക്കിലുമാ നൃപന് 
ശര്മ്മം നേടീലവ സുൂതപുത്രന്െറ വധമോര്ക്കയാല്. 6 

ദെവം ബലിഷ്യമമന്നോര്ത്തു വരാനുള്ളതുമായവന് 
യൃദ്ധത്തി നായ ത്തീ ര്ച്പയാക്കി വീണ്ടും പോരിന്നിറങ്ങിനാന് 

ശല്യനെസ്സ്റേനാനിയാക്കി മുറഴ്ത്മു നൃപപുംഗവന് 

ചത്തു ശേഷിച്ച നൃപരൊത്തേററൂ പോരിന്നു മന്നവ! 9 

ൽ പൂര് വുവന്ചരിത്രം -ടപൂര്വ്വികന്മാരുടെ മഹത്തായ ചര'ത്രം . 



984 ശല്ൃപര്വ്വം 

കുരുപാണ്ഡവ ബൈന്യങ്ങാംക്കുടന് ബഹളമാഹവം 
ഉണ്ടായീ ഭരതമശ്രേഷ്യ, ദേവാസുരരംണാപമം. 

വന് പോരിക്കദനം ചെയ്ത സൈന്യം ചത്തോരു ശല്ൃനെ 
മദ്ധ്യറഹ്നത്തില് മഹാരാജ, വീഴിച്ചു ധര്മ്മനന്ദനന്. 

പരം ദുര്യോധനഴൃപന് ഹതബന്ധു! രണ ങകകണാല്മ 
മഠഠിശ്ശൂത്ുടയം കൊണ്ടു ഘോരമാം കയമാണ്ടുതേ. 

ആപ്പുകല്ലപരാഹ്നത്തില് മഹാരഥര് ചുഴന്നഹോ! 

ഹ്രദാല്3 വിളിച്ചായവനെയുക്കില് വീഴിച്ചു മാരുതി. 
ആ വില്ലാളി പതിച്ചാറേ ശിഷ്ടര് മൂന്നു മഹാരഥര്3 
വാശിയാല് നിശി രാജ്ജേന്ദ്ര, കൊന്ന പാഞ്ചാലസേനരയ., 

പിന്നെപ്പര്വ്വാഹന്സമയം ശിബിരം വിട്ടു സഞ്ജയന് 

ദീനനായിപ്പുരം പുക്കൂ ഭഃഖശോകങ്ങളാര്ന്നവന്. 

സൂതന് പുരത്തില്ച്ചെന്നിട്ട കൈപൊക്കിബ്ബഹുദഃഖിതന് 
വിറച്ചും കൊണ്ടുട൯തന്നെ രാജഗേഹം കരേറി നാന്. 

ഹാ രാജാവേം,യെന്നു ദുഃഖാല് കരഞ്ഞറനായവന് നൃപ! 

30 

11 

12 

13 

13. 

35 

“അയ്യോ! കഷ്ടം! കെട്ടു നമ്മഠം മഹാത്മാവിന് വധത്തിനാല്. 
അഹോ! മഹാബലം കാലഗതി വൈഷമ്യമുള്ളതാം 
ഇന്ദ്രതുല്യബലന്മാരെയെക്കക്കൊന്നിതു പാണ്ഡവര്. "" 
മുന്പില് സഞ്ജയനെക്കണ്ടു ജനമൊട്ടുക്കു മന്നവ! 

മഹാക്കേശം പുണ്ടുകൊണ്ടു ചുററുമേ രാജസത്തമ! 

ഹാ രാജാവേ, യെന്നുറക്കെക്കേണി തു ദ്വേഗ*മാണ്ടടന് 

ആബാലമേ നരവ്യ്യാഘ, പരമാപ്പുരമെങ്ങുമേ 

നൃപനെക്കൊന്നതായ്ക്കേട്ടിട്ടാര്ത്തനാദം മുഴക്ക1നഠര്. 
കണ്ടിതാണും പെണ്ണുമങ്ങ പാഞ്ഞോടുന്നത്ുുങ്ങനെ 
ബുദ്ധീകെട്ടുന്മത്തമട്ടഠാല് ശോകപീഡ പെരുത്തഹേഭ? 

അമ്മട്ടഴന്നോരാസ്സ്യൂതന്൯ കടന്നു നൃൂപമന്ദികേ 

കണ്ടൂ പ്രജ്ഞാദൃഷ്ടിയാകും സ്വാമി മന്നവമുഖ്യനെ. 
കണ്ടു ചുററും ചുഴന്നീടുമനഘന് ഭാരതാഗ്രയഭന 
ഗാന്ധാരിയും സ്നുഷകളം വിദുഭന്താനുമങ്ങനെ 

മററുമിഷൂസുഹൃുല്ജത്താതി ജനങ്ങളൊടുമൊപ്പമേ. 

കര്ണ്ണളഭനഭകക്കാഭരന്നാരാക്കാര്യംതളന്ന ചിന്തിച്ചിരിക്കുവേ 
കരഞ്ഞും ൭കൊണ്ടരചനൊടുണര്ത്തീ ജനമേജയ! 
അതിഹഫരഷം വിട്ട ഒതാണ്ടയിടറിഡസ്സൂതനിങ്ങളന. 

17 

318 

39 

0 

21 

പി 

8 

24 

1 ഹതബന്ധ്യട ബന്ധുക്കളെല്ലാം മരിച്ചവന്. 3 രണാങ്കണാല് പോര 

ക്കളത്തില്നിന്നു”. 3 ഹ്രദാല് ആഴമുള്ള ജലാശയത്തില്നാന്നു”. 4 ശിഷ്ടര് 
മൂന്നു മഹാരഥര് ടം അശ്വത്ഥാമാവും കൃപനും കൃതവര്മ്മാവും. 5 പൂര്വ്വാഹ്നം 

പ്രഭാതം. 6 ഉദ്വേഗം സം.ഭൂമം. 
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സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

സഞ്ജയന് ഞാന് നരവ്യ്യാ.ഘ, തൊഴുന്നേന് ഭരതര്ഷഭ! 2൫ 
മദ്രാധിപന് ശല്യര് ചത്തു, ചത്തു ശകുനിസാബലന് 

കൈതവ്യന്! പുരുഷവ്യാഘ, വിക്രധാഡൃയ 2നുലുകനും. ൧6 

സംശഫഘ്കന്മാരൊക്കപ്പോയ് കാംബോജര് ശകരോടുമേ 
മ”ളേച്ചുന്മാര് പാര്വ്വതീയന്മാര് ചത്തു യവനരും പരം, 27 

പ്രാച്ൃര് ചത്തു മഹാരാജ, ദാക്ഷിണാതൃരുമൊക്കയയം 
ഉദീച്യരും ചത്തിതെല്പാം പ്രതീച്യരുമിളാപതേ! ൧8 

രാജാക്കഠം രാജപൃത്രന്മാരൊക്കച്ചത്തിതു മന്നവ! 
ദുര്യോധനനെയും കെഠ൯൬ പാണ്ഡവന് ചെന്നവണ്ണമേ. [2] 

തുട കണ്ടിച്ചു രാജേന്ദ്ര, കിടപ്പു പൊടിയേററഹോ! 
ധൃഷ്യദ്യമനന് ചത്തു രാജനു, തോല്ല്യാത്തോരു ശിഖണ്ഡിയും.90 

യുധാമനൃത്തമാജസ്സും പ്രഭദ്രകരുമൂഴിപ) 

പാഞ്ചാലരും നരവ്യയാ.ഘ, ചത്തു ചേദികളേവരും. 341 
നിന്മക്കളൊക്കയും ചത്തു ഭരത, ദ്രപദയരും 
കര്ണ്ണപുത്രറ ചത്തു ശൂരന് വൃഷസേനന് മഹാബലന്. 842 

ആളെക്കച്ചത്തിതവ്വണ്ണം മുടിഞ്ഞിതു ഗജങ്ങളം 
തേരാരംകളം നരവ്യാ।ഘ, പോരില്ച്ചത്തു ഹയങ്ങളം. 838 
പ്രോ, കിഞ്ചിച്ചേഷ3 മായീ നിങ്ങാംക്കുള്ളേറരു കൈനില 
പാണ്ഡവര്ക്കും കുരുക്കഠംക്കും പരസ്പുരമിടഞ്ഞതില്. 34 

സ്റ്ര്ശേഷമായീ മുക്കാലും ലോകം കാലവി മോഹിതം 

ശേഷി പ്പേഴാഠം പാണ്ഡവരില് ധാര്ത്തരാഷ്ട്രരില് മൂണുപേര്, 
അവരുണ്ടഞ്ചയ സോദരര് കണ്ണനും ശിനിപുത്രനും 
കൃപനും കൃതവര്മ്മാവും ജയിയാം ദ്രോണപുത്രനും. 36 

ഇവരമങ്ങ്ക്കു രാജേന്ദ്ര, തേരാളി കഠം നരേത്തമ! 

വന്നൊത്തക്ഷാഹിണികളീ ലെല്പാം കൂടി ജജനേശ്വര! 377 
ഇവര് ശേഷിപ്പു രാജാവേ, വറെറാക്കച്ഛത്തൊടുങ്ങിതേ 
കാലന് മുടിച്ചിതീ ലോകമൊക്കയും ഭരതര്ഷഭ! 38 

ദു്ര്യേ:ധനനെ മുന്പാക്കി വൈരം കൊണ്ടിട്ട ഭാരത! 

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു 

ഈക്രുരമാം വാക്കു കേട്ടു ധൃതരാഷ ട൯ ജദനശ്വര൯ 39 

പതിച്പിതു മഹാരാജ, സത്വംകെട്ട* ധരിത്രിയില്. 
അവന് ഭൂമിയില് വിണദപ്പാഠം വിദുരന് പേര് പുകഴ”ന്നവന് 

വീണ്പോയീ മഹാരാജ, രാജവ്യസനകര്ശിതന്. 

1 ടെ കതവ്യന് കിതവന്െറ (ശകനിയുടെ) പുത്രന്. 2 വാിക്രമാഡ്മയന് 

വലീയ പ.രക്രമശാല്ീ. 3 കിഞ്ചിച്ചേഷം വളരെ. കുച്ചുമാത്ൂരം ശേഷിക്കു 
ന്നതു”. 4 സത്വംകെട്ടു് .ം ബോധംകെട്ടു". 



986 ശലൃപരവ്വം 

ഗാന്ധാരിയും നരശ്രേ്യ, കുരുനാരികളൊക്കയും & 

പെട്ടെന്നു വീ താഴത്ത് ക്രൂരമഠം മൊഴി കേട്ടവര്. 
ബോധം കെട്ട നിലത്തങ്ങു വണിട്ടാ രാജമണ്ഡലം 32 

പ്രലാപം പൂണ്ട ചിത്രത്തി ല്ക്കുറിച്ചപടിയായിതേ. 
പിന്നെപ്പണിപ്പെട്ടരചന് ധൃതരാഷ്ട്രന് മഹീപതി 43 

മെല്ല പ്രാണങ്ങളേ നേടീ പുത്രവ്യസനകര്ശി തന്. 
ആ മന്നവന് ബോധമാണ്ട വിറപൂണ്ടതി ദുഃഖിതന് കടട 

ദിക്കൊക്കയും പാര്ത്തു കണ്ടാ ക്ഷത്താവോടോതിയിങ്ങനേ: 
* “ ക്ഷത്താവേ, വിദുര, പ്രാജ്ഞ, ഗതി നീ ഭരതര്ഷഭ! 438 

മക്കളൊക്കച്ചത്തനാഥസ്ഥിതിയായോരെനിക്കിനി.”' 

എന്നുരച്ചുടനേ വണ്ടും വീ ബോധം വെടിഞ്ഞവന്. 46 

ഏവം വീനവനെക്കണ്ട ചില ബന്ധുക്കളള്ളവര് 

കുളര്വെള്ളം നനച്പിട്ട വീശീ വിശറി കൊണ്ടുടന്. 47 

ഏറെനേരം കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നാശവസിച്ചു മഹീപതി 
ധ്യാനം പൂണ്ടിതു മിണ്ടാതെ പുത്രദഃഖാര്ത്തനാം നൃപന്. 48 

കടത്തി ലീട്ട പാമ്പിന്െറ മട്ട ചീററി ക്ഷമാപതേ! 
മാഴകും മന്നവനെക്കണ്ട കരഞ്ഞൂ ഹന്ത! സഞ്ജയന് 9 

സ്റ് കഠം മുററും പുകഴാന്നോരു ഗാന്ധാരിയയമതേവിധം. 

ഏറെനേമം കരഞ്ഞിട്ട വിദുരന്തന്നൊടോതിനാന് 0 
ധൃതരാഷട്രന് നരശ്രേപഃ, വീണ്ടുമേ മോഹമാണ്ടവന്: 
 സ്റ്റ്കളം പുകഴും ഗാന്ധാരിയും പോകട്ടെയേവരും ച] 

അമ്മട്ടെല്പാ സനേഹിതരുഭേററമെഞള്ളിടിഞ്ഞു പോയ്.” " 
എന്നു കേട്ടാശു വിദ്ടരന് സ്്രീകളേ ഭരതര്ഷഭ! 2 
ചൊല്ലി വിട്ടു മെല്പവേതാന് വീണ്ടുമേ വിറപൂണ്ടവന്. 

ആ സ്റ കളൊക്കയന്നേരം മാറിപ്പോയ് ഭരതര്ഷഭ! ൭൪ 

എല്ലാ സുേഹിതരും രാജാവാര്ത്ത₹ നായതു കണ്ടുടന്. 

പിന്നെബ്ബോധം പൂണ്ട കരരഞ്ഞററമാതുരമട്ടിലായ് ൭൪ 

പാര്ത്തു കണ്ടു മന്നവനെസ്സുഞ്ജയന് ഹേ പരന്തപ! 
വിണ്ടും വീണ്ടും വീരപ്പിടമാ നൃപനെത്തൊഴുതങ്ങനെ ൭5 

ആശ്വസിപ്പിച്ചു വിദുരന് മാധര്യം പുണ്ട വാക്കിനാല് 

ലി ആര്ത്തന്.- ട:ഖിതന്. 



2൧, ധൃ,തരാഷ്ട്രവിലാപം. 

ഭീഷ മദ്രോണകര്ണ്ണാദികളായ മഹാരഥന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ പാ 

ണ്ഡവന്മാരെ എളുപ്പത്തില് തോല്പ്പിക്കാന് സാധിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ് തന്നെ 

വിശ്വസിപ്പിച്ച ദുര്യോധനഒെറ വാക്കുകയം വീണ്ടും വിണ്ടും ഓര്ത്തുകൊണ്ടു പ 

ശ്ചാത്താപത്തില് മുഴകിയ ധൃതരാഷ്ടന്, ശല്ൃയന്െറ ആധിപതൃത്തില് നടന്ന 
യുദ്ധത്തിന്െറ വിവരണം വിസ്തരിച്ചു പറയാന് സഞ്ജയ നോടാവശ്യപ്പെടുന്നു. 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു 

സ്റ്രീകളേ വിട്ടയച്ചാംബികേയനാം ധ്യ തരാഷ'ട്രനും 
വിലപിച്ചു മഹാരാജ, ദുഃഖത്തില്ദ്ദുഃഖമാണ്ടവന്. 1 

വൃകയ്യംമട്ടു വീര്പ്പിട്ട വിണ്ടും കൈകഠം കുടഞ്ഞവന് 

ചിന്ത പൂണ്ട മഹാരാജ, പി ന്നെയിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാന്, 2 

ധൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു 

അയ്യോ! കഷ്ടം! മഹാദുഃഖമടരില് പാണ്ഡുപുത്രരെ 
ക്ഷേമ മത്താടും നശിക്കാതെ നീ ചൊല്ലിസ്സൂതം കേംപ്പു ഞാന്. 

വ൨ഭ്ൂസാരംതന്നെയാണെന്നുറപ്പൂകരഠം നിശ്ചയം 

മക്കളെക്കൊന്നതായക്കേട്ടായിരമായ” തകരായ “കയാല്, 3 

അവര്ക്കുള്ള വയോബാലക്രീഡയോര്ത്തിട്ട സഞ്ജയ! 
ആ മക്കളെക്കൊന്നതായക്കേട്ടുള്ളേററം തകരുന്നു മേ. ടി 

ആന്ധ്യ*ത്താലില്പവരുടെയാകൃതിക്കാ്ചയെങ്കിലും 
പുത്രസ്നേഹത്തിനാല് നിത്ൃമവരില് പ്രീതിയാര്ന്നു ഞാന്. 6 
ബാല്യം വിട്ടും യാവനത്തില്ക്കടന്നുമവരെപ്പരം 

മദ്ധ്യത്തിലെത്തിയും ഹൃഷ്ടനായിരുന്നിതു സന്മതേ! ഴ് 

ഓജസ്റ്റേശ്വര്യവും പോക്കിയവരെക്കൊന്നതിപ്പെഠടം ഞാന് 

കേട്ടേതും ശമമേല്ലാതായ” പുത്രദുഃഖത്തി ലാണ്ടവന്. 8 

അനാഥനാഭമന്മകനേ. മഹാരാജ, വരൂ വരൂ 

നീയ് ല്ലാഞ്ഞാല് മഹാബാഹോ, ഞാഭനന്തു ഗതി നേടുമോ? 9 

ഉണ്ണീ, വന്നൊത്തെ മന്നോരരയൊക്കുയും വിട്ടൊഴിഞ്ഞു നീ 

നാടന് പൊട്ട നൃപയ്മട്ടില് മന്നില് ചത്തുകിടക്കയോ? 10 

സുഹൃല്ജ്ഞാതിഗണങ്ങക്കു ഗതിയായ നിന്നു മന്നവ! 

വ്ലദ്ധന് കുരുടനാമെന്നെ വീര, നീയെങ്ങു വിട്ടുപോയ? 31 

ആ നെറ കൃപയാപ്രീ തിയാ മാനിത്വവുമൂഴിപ! 

പോരില്ത്തോല്ലാാത്തോരു നിന്നെപ്പാര്ത്ഥന്മാര കൊന്നരെങ്ങ 

കാലറത്തറെറന്നെയാരച്ചാ, അച്ഛാ, യെന്നു ൨ളിക്കുവാന (ന? 

മഹാരാജാ, ലോകനാഥാ, യെന്നുമേ വീണ്ടുമെപ്പൊഴും? ദ 

എന്നെക്കഴുത്തി ല്ത്തഴുകി സ്നേഹത്താല്ക്കണ്നി റഞ്ഞ വയ 

മ: ആന്ധ്യംഛഅന്ധത. 



ട് ഃ ശടാര്പ്ഠവ്ുയം [ര 

രവം കല്ലിക്കുകെന്നു നല്ല വാക്കാരു ചൊല്ലിടും? 3.3, 

മകനേ, നിഒന്റയാ വാക്കു കേട്ടിരാക്കുന്നതുണ്ട ഞാന് 

* “എനിക്കാണധികം ഭൂമി പാര്ത്ഥനങ്ങനെയില്പിഹ. 15 

ഭഗദത്തന് കൃപന് ശല്യനവന്തീശന് ജയദ്രഥന് 

ഭ്രരിശ്രവസ്സ ശലനാബ്ദാല്ഹീകന് സോമടത്തനും 16 

ദ്രരത്നിയം കൃതവര്മ്മാവും ബലവാന് മഗധേന്ദ്രനും 

ബൃഹല്ബലന് കോസലനാശ്ശുകുനീ സുബലാത്മ ജന് 17 

മളേച്ചുരും ഭൂരി സാഹകഷ്രം ശകരും യവനേന്ദ്രരും 

സുദക്ഷിണാഖ്യന് കാംബോജന് ത്രിഗര്ത്താധിപനങ്ങനേ 18 

ഭീഷ കന് പിതാമഹന് ഭാരദ്വാജ൯ ഗാതമനും പുനഃ 

ശ്രുതായയസ്സ്റയതായുസ്സ ശതായ്യസ്സുതി വീരൃയപാന്൯ 9 

ജലസന്ധന് പിന്നെയാര്ശൃശ്ൃംഗി രക്ഷസ്സറലലായയധന് 

അലംബുഷ ജഹാബാഹു വന്തേരാളി സുബാഹുവും 90 

ഇവരും മററു പലരും രാജാക്കഠം റൃപസത്തമ! 

എനിക്കുവേണ്ടിയെല്പാരും വന് പോമില്യിര് പോക്കിയോരര്. 

അവര്ക്കു നടടവേ ട്രാതാക്കളൊത്തടമ1ല്നിന്നു ഞാന് 

പൊരുവേന് പാണ്ഡുപാഞ്ചാലന്മാരോടെല്ലാവരോടുമേ. 4 

നരേന്ദ്ര, ചേദികളൊടും ദ്രരപദേയരൊടും രണേ 

ശിനിഭര കുന്തി ഭോജോഗ്രഘടോല്ക്കചരൊടും ദ്ൂഡം. [04] 

തടുപ്പാനിവരില്പ്പേോരി ലൊരുവന് മതി മന്നവ! 

ചൊടി ല്ലേററാല്പ്പാഞ്ഞടുക്കും പാണ്ഡവേയരെയാഹവേ. കിക്ട 

പി ന്നെയെന്തോ ചേര്ന്ന വീരര് പാര്ത്ഥന്മാര് പക ചെയ്തവര്? 

അല്ലൈങ്കിലി വമരല്ലരും പാണ്ഡവനന്െറ ഭടേന്ദ്രരായ”, 25 

ഏറെറതിര്ക്കും മഹാരാജ, പോരില്ക്കൊല്ലുമവററിനെ. 

എദന്നാഭൊൌത്തേകയായി്ക്കരള്ണ ൪ കൊല്ലുമാപ്പാണ്ഡുപുത്രമെ 26 

പീണ്നെ മന്നവർ വീരന്മാഭരന്നാജ്ഞക്കീഴില് നില്ലമേ. 
ആവര്ക്ക് നേതാവായോരു വാസുദേവന് മഹാബലന് 0 

രാജേ സന്നദ്ധനായി ട് ല്പനെന്നോടവനോതി നാന്. 

പലപാടവനെന് മു൯പിലീവിധം സൂത, ചൊന്നതില് 8 

ശക്തികൊണ്ടെനുമാനില്ചേന് പേരില് പാണ്ഡവര് ചത്മതായ്. 

അവര്ക്കിടയില് നില്ലോരെന്മക്കഠം കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഹാ! 
പോരാല് പ്രയത്നം ചെയ്തിട്ടും ഭാഗ്ൃരല്പാതെയെന്തിതില്? 29 

കീഷമനും വീണപോയിങ്ങ ലോകനാഥന് പ്രതാപവാന്൯ 
കറുക്കനോടു സിംഹംപോലാശ്ശിഖണ്ഡിയൊടേറതില്. 30 

ഇങ്ങാ ദ്രോണ ബ്രാഹ്മണനും സരവൃശ്ര്്രാസ്രപാരഗന് 
കൊല്ലപ്പെട്ടു പഠണ്ഡവരാല് ഭാഗ്യമല്പാതെയെന്തിതില്? 94. 
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ഭൂരിശ്രവാവി നെക്കൊന്നൂ സോമദത്തനെയും രണേ 

ബാല് ഹീ കരാജാവിനെയും ഭാഗ്യല്പോതെയെന്തിതില്? 82 

ഭഗദത്തനെയ്യം കൊന്ന ഗജയുദ്ധവിദഗ”ദ്ധനെ 

ജയദ്രഥനെയും കൊന്ന ഭാഗ്ൃയമല്ലാതെയെന്തിതില്? 33 

സുദിക്ഷണന് ചത്തു ജലസന്ധനെന്നല്ല പരവന് 

ശ്രൃതായുസ്സയുതായുസ്സം ഭാഗ്യമല്പാതെയെന്തിതില്? 34 

മഹാബലന് പാണ്ഡ്യനേവം സര്വ്വശസ്രൂധരോത്തമന് 

കൊല്ലപ്പെട്ടു പഠണ്ഡവരാല് ഭാഗൃദല്പാതെയെന്തിതില്? 958 

ബൃഹല്ബലന് ചത്തിതങ്ങ ബലിയാം മാഗധേന്ദ്രനും 

വിക്രാന്തനുഗ്രായധനും വില്പാളിക്കിലുത്തമനു (6 

ആവന്ത്യരും ചത്തിതങ്ങാ ത്രിഗര്ത്തനരനാഥനും 

പല സംശപ്പകന്മാരും ഭാഗൃമല്പാതെയെന്തിതില്? 37 

അലംബുഷക്ഷിതിപനുമലായയധനിശാടനും 

ഇങ്ങാര്ശൃശൂംഗിയം ചത്തു ഭാഗ്യമല്പാതെയെന്തീതില്? 98 

നാരായന്നന്മാര് ഗോപാലര് നശിച്ചു യദ്ധദുൂര്മ്മദര് 

മഴളേച്ഛുരും ഭൂരിസാ: സം ഭാഗൃമല്പാതെയെന്തിതില്? 89 

സാബലേയന് ശകുനിയാക്കൈതവൃയന് സുമഹാബലന് 

പടയോടേ ചത്തു വീരന് ഭാഗ്യമല്ലാതെയെന്തിതില്? 0 

ഇങ്ങു ശൂരര് മഹാത്മാക്കഠം സര്വൃശസ്്പഠസ്പപഠരഗര് 

ചത്തു പെരുത്തു പേര് സുത, മഹേന്ദ്രസമവിക്രമര്. 4) 

നാനാദേശറഗതന്മാരാം ക്ഷത്രിയന്മാര്കഠം സഞ്ജയ! 
പോരിലെല്ലാവരും ചത്തു ഭാഗ്യമല്പാതെയെന്തിതില്? ക് 

എന് പുത്രരും ചത്തു പോയീ ബലമേറുന്ന പാത്രരും 
ഇഷടന്മാരും സോദരരും ഭാഗ്യമല്ലാതെയെന്തിതില്? 43 

ഭാഗ്ൃത്തോടൊപ്പമേതന്നെ പിറക്കുന്നു ദുഡം നരന് 

ഭാഗ്യമേതൊരു വന്നുള്ളതാ നരന് ശുഭമാര്ന്നിടും. 44 

ഞാനെന്റെറ ഭാഗ്യവും പുത്രന്മാരും വേര്പെട്ടു സഞ്ജയ! 

ഇനിയെന്ത നിലയ്ക്കാകും കിഴവന് വൈരിവശ്യനായ്? 46 

വനവാസമൊഴിച്ചപൊന്നും നന്നായ് കാണ്മീല ഞാന് പ്രഭേവ 
ജ്ഞാതിക്ഷയത്തില് നിര്ബ്ബന്ധുവാം ഞാന് കാട കരേറുവന് 

കാ$ കേറുകയല്പാതെ ശ്രേയസ്സ്സിങ്ങൊന്നുമില്ല മേ 
ഈ നിലഷ്മാപ്പെട്ട പക്ഷമററുള്ളവനു സഞ്ജയ! 47 

ദുര്യോധനന് ചത്തിതിങ്ങു ശല്യര് പോരില് മരിച്ചുപോയ് 
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ധ്ൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു 
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മന്നോരൊക്കും നിങ്ങളൊക്കക്കാണ്കവേത്താന് കിരീടിയാല് 

മഹാത്മാവായ വിദുരന് ചൊല്പിയെന്നോടു മുന്നമേ. 

ദുരര്യോധനാപരാധത്താലീസ്റ്റന്തതി നശിക്കുമേ. 58 
ചിലര് നല്വഴി കാണില്പാ മുഡര് നല്വഴി കാണ്കിലും 
ഇതു മാഡ്യ്യം പുണ്ടെനിക്കവ്വണ്ണമായ “ത്തീര്ന്നിതാ മൊഴി. 09 

ധര്മ്മി ഷ്ലന് ഗര്വ്വധര്മ്മജ്ഞന് വി ദരന് ചൊന്നവണ്ണമേ 
സത്ൃമായാച്ചെഠന്നൊരാ വാക്കു വന്നു പെട്ടിതു സാമ്പ്ൃതം. 60 

ദൈവത്താല് ബുദ്ധി കെട്ടോരു ഞാന് കേട്ടീലതു മുന്നമേ 
ആദ്ദുര്ന്നയത്തി ന്െറ ഫലം ചൊല്ലു സഞ്ജയ, വീണ്ടമേ. 61 

പടത്തലയ്ക്കാരു നിന കര്ണ്ണന് പേഠയോരു ശേഷമേ? 
രഥീന്ദ്രന് കൃഷ്ണാര്ജ"ജുനരോടെതി ർത്തേററവരാരുവാനന്? 62 
ആരു പേരില് വലങഞ്ചക്രം മദ്രരാജന്നു കാത്തവന്? 
ഇടത്തേതാരെതിര്പ്പോരാ വീര൯തന് പിന്നിലാരുവാന്? 63 

നിങ്ങളൊന്നിച്ചു നില്ലുമ്പോഠം ശക്തനാം ശല്യനെങ്ങനേ 
കൊല്ലപ്പെട്ട സഞ്ജയ, മല്പുത്രനും പാണ്ഡുപുത്രരാല്? 6൭ 

ചൊല്ലുകെല്പാം യഥാതത്ത്വ ഭാരതര്ക്കുള്ള വന് ക്ഷയം 
എന്നുണ്ണി ദുര്യോധനനെയടരില്ക്കൊന്നതെങ്ങനേ? 66 

തുണക്കാരൊത്തു പാഞ്ചാലര് മുടിക്കപ്പെട്ടതെങ്ങനേ? 

ധൃഷ്യദ്യമ“നന് താന് ശിഖണ്ഡി പാഞ്ചാല”പുത്രരെരവരും 99 
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മുക്തരായ് പാണ്ഡവരിരുസാത്വതന്മാരുമെങ്ങനേ? 

കൃപനും കൃതവര്മ്മാവും ഭാരദ്വജന്െറ പുത്രനും 67 

ഏതേതുവിധമാ യൃയദ്ധം പിന്നെൌങ്ങ നടന്നുവോ, 

അത്തൊക്കക്കേഠാംക്കുവാ൯ മോഹം, നീ സഞ്ജയ, സമര്ത്ഥനാം. 

3. കാരവപലായനം 

കര്ണ്ണന് വധിക്കപ്പെട്ടതായിക്കണ്ട പേടിച്ചുപോയ കരവസേന പിന് 

തിരി ഞ്ഞോടുന്നു. ഇരുപത്തയ്യായിരം കാലാളകളെ ഭീമന് കൊന്നൊടുക്കുന്നു . 

ദുര്യോധനന് സൈന്യങ്ങളെ സമാശ്വസിപ്പച്ചു. വര്ണ്ടും യുദ്ധത്തി നൊരു 

ങ്ങുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു 

രാജാവേ, കേഴം മനം വെച്ചിട്ടണ്ടാധയഠരീജ്ജനക്ഷയം 
കുരുക്കഠാംക്കും പാണ്ഡവര്ക്കും പരസ്ററരമിടച്ചിലില്. 1 
മഹാത്മാവാം പാണ്ഡവനാക്കര്ണ്ണനെക്കൊന്നതിന്നു മേല് 
പലപാടും പാഞ്ഞ പട പാടേ കൂടിപ്പിടിക്കവേ, മ് 
മര്ത്ത്യാംഗഭീഷണം വാജിഗജങ്ങഠ: മുടിയും രണേ 
അര്ജ്ജൂനന് കര്ണ്ണനെക്കെന്നു സിംഹനാദം തകര്ത്തതില് 3 

രാജാവേ, നിന്െറ മക്കുഠംക്കുങ്ങുള്ളി ല്ത്തട്ട" മഹാഭയം. 
പടകൂട്ടിച്ചേര്പ്പതിന്നും വിക്രമിക്കുന്നതിന്നുമേ ക 
കര്ണ്ണൂന് മരിക്കെത്തോന്നീലാ നിന്െറ യോധന്നൊരുത്തനും. 
അഗാധത്തില്ക്കപ്പല് പൊളി ഞ്ഞെഴും വര്ത്തകര് പോലവേ 5 
അപാരത്തില്പ്പാരകാമ' ര൪ര്ജ്ജൂനന് ദ്വീപടയ്ക്കുവേ, 
കുര്ണ്ണനെക്കൊന്നതില്ബഭ്ൂപ, പേടിച്ചമ്വേററമേററവര് 6 
അനാഥ നാഥാര്ത്ഥികഃ ളായ് സിംഹാര്ദ്ദിതമൃഗപ്പടി 
കൊവമ്പൊടിഞ്ഞ വൃഷപ്പായം3 ദംഷ്ട്രയററഹിമട്ടിലും 7 
അന്തിക്കു ഞങ്ങടഠം പിന്വാങ്ങീ സവ്യസാചി മടക്കിയോര്, 
വീരര് ചത്തും കെട്ടടഞ്ഞും കൂരമ്പററു മുറിഞ്ഞുമേ 
കര്ണ്ണന് മരിക്കേ നിന്മക്കഠം പാഞ്ഞോടീ നൃപ, പേടിയാല്. 
ചട്ടയും ശ്ര്രരവും പോയിപ്പേടിച്ചുഴറിയേവമും 9 

അന്വ്യോനൃമേററ മദ്ദിച്ചും ചുററും പാര്ത്തും ഭയാര്ത്തരായ്* 

എന്റെറ നേര്ക്കര്ജജുനനുട, നെന്െറനേര്ക്കു വൃകോദരൻ 10 
വരുന്നീ ' തെന്നു ചിന്തിച്ചു വീണു ചത്തിതു ഭാരത! 
ചിലരശ്വങ്ങളില്ത്തേരില് ചിലരാനയിലും ചിലര് 41 

കയറീട്ടും രഥിന്ദ്രന്മാര് കാലാഠം പാഞ്ഞോടി പേടിയാല്. 

തേര് തകര്ത്തു കുഞ്ജരങ്ങളശ്വങ്ങളെ രഥങ്ങളം മു 

31 പാരകാമര്.ംമറുകരയി ലെത്താന് കൊഴിക്കുന്നവര്. 2 നാഥാര്ത്ഥി 

കഠം. ഒരു നായകനെ കിട്ടാനാഗ്രഹി ദഭന്നവര്. 9 വൃഷപ്പായം കാളയെ 

പ്പേംലെ, 



8992 ശലൃപര്വ്വം 

അശ്വങ്ങഠം കാലാഠംകളെയും പേടിച്ചോടീടുമായവര്. 

വ്യാ ചോരാകുല ലാട്ടില്സ്സാര്ത്ഥഭൂഷ്ടര്! കണക്കിനെ 13 

സു പുത്രന് മരിച്ചപ്പോളങ്ങുഴന്നിതു നിന് ഒടര്. 
മേലാഠം ചത്താനകഠം പരം കൈയററവയയുമായ് ജനം 14 

വീശ്വമൊക്കപ്പാര്ത്ഥമയം പാര്ത്തു പേടിച്ചുഴന്നുപോയ്. 
ഭീമനെപ്പേടിപുണ്ടെങ്ങുമവരോടുന്ന കണ്ടടന് 18 

ദുര്യോധനന് സുതനോട ഹാഹായെന്നാര്ത്തു ചൊല്ലിനാന്; 

** അതിക്രമിച്ചിടാ വില്ലമേന്തിനില്ലമ്പെളര്ജ്ജൂനന് 16 

സൈന്യത്തിന് ജഘനം2 വാഴുമെന്നെയശ്വങ്ങളേ വീട്ട. 
അടരി ല്പ്പൊരുതുന്നെന്നെക്കുന്തീപുത്രന് ധനഞ്ജയന് 17 

കടന്നു കേറാനാവില്പാ കരയെക്കടല് പോലവേ. 
കണ്ണനൊത്തര്ജജുനനെയും മാനിയാം ഭീമനേയുമേ 18 

ശിഷ്ടാരി3 കളെയും കൊന്നു കര്ണ്ണന്നാനൃുണ്യയ* മേള്വേന്.”" 

കേട്ടിട്ടാക്കുരുമാജന്െറ ശുഭമ്യേതന്നാത്തിടടം മൊഴി 19 

സുതന് പൊന്കോപ്പണി ഞ്ഞശ്വങ്ങളെ മെല്ലെ നടത്തിനാന്. 
തേരാനയശ്വങ്ങളെന്ന്യേ നിന് കലോഠംപ്പട മാരിഷ! 20 

ഇരുപത്തായ്യായിരം പേര് നില്പായീ പോരടിക്കുവാന്. 

അവരെ ക്രൃദ്ധരാം ഭീമന് ധൃഷ്ടദ്യമ“നനുമങ്ങനെ 21 

ചതുരംഗപ്പടയയമായ” വളഞ്ഞമമ്പയ്ത്ു കൊന്നുതേ. 

അവരെല്പാമേറെറതിര്ത്തു പാര്ഷതന് ചേര്ന്ന ഭീമനെ കമ 

പാര്ത്ഥപാര്ഷതനാമങ്ങാം വിളിച്ചിതവരില്ച്ചിലര്. 
അവര് പോരിലെതിര്ത്തേററുകണ്ട ഭീമന് ചാടിചചൂതേ 23 

തേരാണ്ടോന് മന്നില് നില്ലോരായ'ദ്ധര്മ്മം നോക്കും൮ കോദരന് 
പോരടിച്ചില്ല കൌന്തേയന് തകെയുക്കേററമിയന്നവന്. 
കാലാന്തകയമപ്രായം ശൈക്യായസി കനത്തതായ” 26 

പൊന്നും തകിടു കെട്ടിച്ച മപരുംഗദയെടുത്തവന് 

ദണ്ബഡേത്തമന്തകന്തട്ടില്കക്കാന യോധരെയ്യെക്കയും. 26 

ഭീമനില്പ്പാഞ്ഞേററു പോരില്ത്തീ യിലിയ്യാന് കണക്കിനെ 
സംരബ ധര് ഭീമനോടേററു യൂഭ്ധദുര്മ്മദരാമവര് ഉ 

നശിച്ചൂ കാലനെക്കണ്ട ഭൂതഗ്രാമങ്ങഠം പോലവേ. 

ഭീമന് വാളം ഗദയയമായ* പരുന്തിന്പടി ചുററിനാന് 8 

ഇരു പത്തയ്യായിരം നിന് ഭടന്മാരെപ്പൊതുക്കിനാ൯. 

ആക്കാലാഠാംപ്പടയെതക്കാന്നു ഭീക൯ സത്ൃപരാക്രമന് 29 

. സാര്ത്ഥര്രഷ്ടര് ... കൂട്ടത്തില്നിന്നു പിഴച്ചു" ഒററപ്പെട്ടവര്. 2 ജഘനംടം 

പിന്നണി. 3 ശിഷ്ടാരിംംബാക്കി ശത്രുക്കഠം. 4 ആനുണ്യം ടം കടപ്പാടീല്ലാ 

തഅ അവസ്ഥ. 5 ശൈക്്യായസി ച കൂര് ത്തതും ഇരുമ്പു തകാണ്ടുണ്ടാക്കു പെട്ടതുമായ 

6൭ 



കാരവപലായനം 

ധൃഷ്ടദ്യമുനെ മുന്പാക്കി വീണ്ടും നിന്നൂ മഹാബല. 

ധനഞ്ജയന് തേര്നിരയോടെതിത്തേററിതു വീര്യവാൻ 

മാദ്രേയരും ശകുനിയോടാഡസ്റസ്റാതയകിരഥീന്ദ്രനും 

ഹൃഷ്ടരായിപ്പാഞ്ഞു കേറീ കൊല്വാനുന്നും മഹാരഥര്. 

അവനന്െറയശ്വനിരയെക്കൂരമ്പെയ്ത ൨ധിച്ചവര് 

അവന്െറ നേക്കു പാഞ്ഞേററിതവിടെക്കൊടടതായ രണം. 

പാരം ധനഞ്ജയന് ഭൂപ, തേരിന്പടയിലേറിനാന് 
മുപ്പഠരില് പേര് പുകക്ര്രോരു ഗാണ്ഡീവം വില്ലുലച്ചവന്. 

കൃഷ്ണന് സാരഥിയായ ശ്വേതഹയമാം തേര് വരുന്നതും 
യോധന് പാത്ഥനെയ്യം കണ്ട പേടിച്ചു ഭടരോടിനാര്. 

തേര് പോയശ്വങ്ങളറേററൂമമ്പവേററു മുറിപെട്ടവര് 
കാലാഠംകളിരുപത്തയ്യായിരം പാത്ഥനൊടേററുപോയ. 

ആക്കാലാഠയംപ്പുടയെക്കൊന്നു പാഞ്ചാലരില് മഹാരഥന് 

ഭീമസേനനെ മുന്പാക്കിയുടന് കാണായിവന്നുതേ. 

പെരുംവില്ലേന്തിടും ശ്രീമാനരിവശ്ലവിമദ്ദനന് 
പാഞ്ചാലരാജന്െറ മകന് ധൃഷ്ടൂദ്യമുന് പുക;്ുവന് 

പാരാവതസമാനാശ്വന് കോവിദാരോന്നതദ്ധ്വജന് 
ധൃഷ്ദ്യമുനെ യൃദ്ധത്തില്ക്കണ്ടുഴന്നോടി നിന് ഭടര്. 

ശീഘ്രാസ്ര്രനാം ശകുനിയോടെതിത്തു പുകഴാന്നവര് 

കാണായ്വന്നിതുടന് മാദ്രീപുത്രരും ശിനിപുത്രനും. 

മാരിഷ, ദ്രാപദീപുത്രര് ചേകിതാനന് ശിഖണ്ഡിയും 

നിന് പെരുംപടയെക്കൊന്നു ശംഖനാദം മുഴക്കിനാര് 

പിന്തിരിഞ്ഞോടിട്ടം നിന്നാഠംക്കാരെക്കണ്ടവരേവരും 

ചീറും കാളകളേ വെന്ന കാളകഠംക്കൊപ്പമെത്തിനാര്. 

നിന്െറ പുത്രന്െറ ശേഷിച്ച പട നില്പതു പാണ്ഡവന് 
കണ്ടുക്കേറും സവ്യസാചി പാരം ക്രോധിച്ചു മന്നവ 

ഉടനായതിലുക്കോടെയമ്പു തൂകി നരേശ്വര! 
ഉയന്ന പൊടികൊണ്ടപ്പോളൊന്നും കാണാതെയായിതേ. 

ഇരുട്ടടച്ചുലകിടമമ്പ പാരില്പ്പരക്കവേ 
എല്പാടവും മഹാരാജ, പേടിപൂദണ്ടാടി നിന് ഭട. 
സൈന്യം ചിന്നിയയടഞ്ഞാറേ കരുരാജന് ധരാപതേ!. 
ചുററും സ്വപരസൈനൃത്തിന്നിടയില് പാഞ്ഞുകേറിനാന്. 

ദുര്യോധനന് വിളിച്ചേററു സവ്വപ൦ണ്ഡവരേയുമേ 
പോരിന്നു ഭരതശ്രേഷ്യന് വാനോരെബ്ബലിപോലവേ. 

എതിരിട്ടാക്കുമവനോടൊപ്പം പാഞ്ഞേററിതേവരും 

998, 

90 

31. 

32 

93 

94 

32 

36 

37 

88 

89 

340 

31 

32 

33 

ടര് 

40 

46. 

നാനാശസ്ധ്രങ്ങഠം വഷിച്ച, വീണ്ടും ഭര്ത്സിച്ചുകൊണ്ടഹോ। 47 

ദുര്യോധനന് കൂസല് വിട്ടമ്പെയ്കണ കൊന്നു രിപുക്കളെ. 



6949 ശല്ൃപവം 

അതിലത്ജുതമായ്ക്കണ്ടേന് നിന്െറ പുത്രന്െറ പരുഷം 48 

പാണ്ഡവന്മാരൊക്കയുമങ്ങവനില്ക്കയറാഞ്ഞതില്. 

ഏറെദൂരം മാറിടാതെ പാഞ്ഞോടാന് കരുതുംപടി 39 

അന്വേദുററാത്തന് ബലമത്തെപ്പാത്തു കണ്ടു സുയോധനന് 

ഉടന് നിറുത്തി രാജേന്ദ്ര, ബുദ്ധിയുഠംക്കൊണ്ട നിനമകന്. 60 

ആ ദയാധന്മാരെ ഹഷിപ്പിച്ചുരച്ചാനപ്പെൊഴിങ്ങനെ: 
കാണ്മില ഞാനാദ്ദേശത്തെ മന്നിലും പവ്വതത്തിലും, ൫1 

നിങ്ങഠം ചെന്നാല് പാത്ഥര് കൊലല്പാത്തിട, മോടന്നതെന്തി-- 
ഇവക്കുള്ള ബലം സ്വല്പം, കൃഷ്ണന്മാര് മുറിയേററചര്, [നായ ? 

നാമെല്പാമിങ്ങു നിന്നീടില് നമുക്കു വിജയം ദ്ൂഡം. 
കുററം ചെയ്തവരാം നമ്മെപ്പാത്ഥന്മാര് പാഞ്ഞു ചിന്നുകില് 83 

പിന്പെത്തിക്കൊല്ൂമേ പോരില്ച്ചാക നല്ല നമുക്കിഹ. 
ക്ഷത്രധമ്മാല് പൊരുന്നോക്ക യുദ്ധത്തില്ച്ചാക്കു സാഖ്യമാം 94 

ചത്തോന് ദുഃഖമറിഞ്ഞീടാ പരലോകമനന്തമാംം 

കേഴംപ്പിനിപ്പേോഠളൊത്തിണങ്ങും ക്ഷത്രിയന്മാര്കളേവരും 06 

ക്രുദ്ധനാം ഭീമസേനന്െറ പാട്ടില് നിങ്ങഴം കുടുങ്ങുമേ. 
മുത്തച്ചുന്മാര് ചെയ്ത ധമ്മം നിങ്ങഠം ക്ിട്ടിടൊല്പിഹ 56 

ക്ഷത്രിയന്നോട്ടമതിലും പാപമാം കമ്മരില്ലിഹ 
യൃദ്ധധമ്മാല് മേലെയില്പാ സ്വഗ്ലമാഗ്ലം കുരുക്കളേ! 17 

സുചിരാജ്ജിതലോകങ്ങഠം യോധര് നേടീടുമിങ്ങുടന്.?? 
നൃപന്െറയാ വാക്കു കേട്ടു കൂട്ടിച്ചേത്തു മഹാരഥര് 69 

ക്ഷത്രിയന്മാര് പാണ്ഡവരോടെതിര്ത്തേററിതു വീണ്ടുമേ 
പരാജയം പൊറുക്കാഞ്ഞു വിക്രമിപ്പഠനുറച്ചവര്, ൭9൭ 

ഉടന് തുടര് പിന്നേയും പരം ദാരുണമാം രണം 
നിന്നാഠാംക്കാക്കും പരന്മാക്കും ദേവാസുരരണോപമം. 60 

ധമ്മജാദികളായ് സൈന്യ മൊത്തോരാപ്പാണ്ഡുപുത്രരെ 
എതിത്തേററൂ മഹാരാജ, നിന്െറ പുത്രന് സുയോധനന്. 61 

4, കൃപാചായ്യവാക്യം 

തങ്ങളുടെ പഷ്ഷത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനികളെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങി 
യ സ്ഥിത ക്ക” ഇനി പാണ്ഡവന്മാരുമായി സന്ധിയാവുകയാണു നല്ലതെ 
ന്ന കൃപന് ദുയ്യോധനനെ ഉപദേശിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

വന്പന്മാരുടെ തേര്ക്കൂട്ടം തേരും വീണു മഹാരണേ 
ആന കാലാഠംനിരകളും ചത്തു കണ്ടിട്ടു മാരിഷ! [| 

ൽ ഓട്ടമതി ലും പാപമാംം.പിന്തിീരി ഞ്ഞോടടന്നതിനേക്കാഠം പപേമായ. 
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രദ്രക്കളിക്കളം പോലെ ഘോരമാം പോക്കളത്തെയും 
നൂറായിരം മന്നവന്മാരപ്രഖ്യാതിയടഞ്ഞതും ള് 

ശോകം കൊണ്ടിട്ടുള്ള കെട്ട നിന്മകന് പിന്തിരിക്കവേ 
സൈന്യങ്ങളദ്വേഗമാന്നു കണ്ട പാത്ഥന്െറ വിക്രമം 3 

ധ്യാനം പൂണ്ടും ദു3ഖമാണ്ടും നില്ലെ സ്സ്സൈന്യങ്ങഠം ഭാരത! 
മഥിക്കപ്പെട്ട സൈന്യ ങ്ങഠംക്കുള്ളാരാവം ശ്രവിച്ചുമേ കി 

രാജാക്കഠംക്കുള്ളഭിജ്ഞാനവൈകൃതം കണ്ടുമാഹവേ 
കൃപപുണ്ടു കൃപന് ഭൂപ, നയശീലമിയന്നവന് ി 

തേജസ്വി ചൊന്നാനവിടെട്ട,ര്യോധനനരേന്ദ്രനെ 
അടുത്തു ചെന്നു കണ്ടിട്ട ദുഃഖത്താല്ത്തക്കതോതുവോന്. ൫ 

കൃപന് പറഞ്ഞു: 

ദുര്യോധന, ധരിച്ചാലും ഞാന് ചൊല്ലുന്നതു ഭാരത! 
കേട്ട ചെയ്യു മഹാരാജ, നിനക്കു മതമെങ്കില് നീ. 7 

യുദ്ധധമ്മത്തിലും നല്ല മാശുമില്പാ നരേശ്വര! 
ക്ഷത്രിയന്മാരാക്കു കീഴില്പ്പൊരുമോ ക്ഷത്രിയഷഭ। 8 

മകന് ട്രാതാവച്ചനേവം മാതുലന് ഭാഗിനേയനും 
സംബന്ധിബാസ്ധവന്മാരും ക്ഷത്രജീവിക്കു യോദ്ധ്യരാം. 9 

വധത്തില്ത്താന് പരം ധമ്മമധമ്മം പാഞ്ഞൊഴിക്കലില് 

ഒഘാരജീവികയാന്നോരാണതിനാല് ജീവിതാത്ഥികരം. 10 

അതില് നിന്നോടു തെല്ലൊന്നു ഹിതമാം മൊഴി ചൊല്ലുവന് 
ഭരീഷ്യന് ദ്രോണൻ രഥിശ്രേഷ്ഠന് കണ്ണനും വീണിരിക്കവേ 11 

ജയദ്രഥന് മരിക്കേ നിന് തമ്പിമാരും മഹാനഘ! 
നിന് പുത്രനാം ലക്ഷ്യണനും ശേഷമെന്താശ്രയിപ്പു നാം? 12 

ആരില്ബ്ഭാരം ചുമത്തീട്ട രാജ്യത്തില് മതിവെച്ചു നാം 
ആശ്ശൂരര് ദേഹം വിട്ടിട്ടാ ബ്രഹ്മജ്ഞഗതി പൂകിനാര്. 13 

ഗുണമുള്ളാ രഥിശ്രേഷ്ടര് വേര്പിരിഞ്ഞുള്ള നമ്മളോ 

കവ്ൂപ്പെട്ട കഴിക്കേണം പല മന്നോരെ വീക്കരിയോര്. 14 

എല്പാരുമുയിരാന്നന്നും വെല്ലപ്പെട്ടി പ്പ ഫല്ഗുനന് 

കണ്ണന്കണ്ണാം മഹാബാഗു വാനവക്കും ദുരാസദന്. 10 

ഇന്ദ്രകാര്മ്മു കതുല്യാഭമുയ ന്നിന്ദ്രദ്ധധജോപമം 
വാനരദ്ധ്വജമേററിട്ടു കുലുങ്ങിപ്പോയ് പെരുംപട. 16 

ഭീമസിംഹാരവത്താലാപ്പാഞ്ചജന്യസ്വനത്തിനാല് 
ഗാണ്ഡീവഘോഷത്തിനാലും നമുക്കുള്ള പിളക്കയാം. 17 

ഇളകും മിന്നലിന്ട്ട കണ്ണിന്പ്രഭ കലന്നമേ 

ചുററില്ല തീക്കൊള്ളിപോലെ കാണായ്വന്നിതു ഗാണ്ഡിവം. 

വിചിത്രമായ” പൊന്നണിഞ്ഞ കലഷ്കുപ്പെട്ട വില്പഹോ! 
ഭി ക്കി ലൊക്കക്കണ്ടിടന്നൂ കാറില് മിന്നല്കണക്കിനെ. 19 
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ശശികാശ ! പ്രകാശത്തിലൂക്കേറും ശ്വേതവാജികഠം 

ആകാശത്തെ വിഴുങ്ങുമ്മാറുണ്ടാത്തേരിലണച്ചവ 20 

കാറേറാടിക്കും മേഘമട്ടില്ക്കണ്ണനോടിച്ചിടന്നവ 
പൊന്കോപ്പണിഞ്ഞവ വഹിക്കുന്നു പാത്ഥനെയാഹവേം 2 

അസ്ത്രുജ്ഞരില് ശ്രേപ്യനാകുമജ്ജുനന് നിന് ബലം നൃപ! 

ശിശിരത്തില് കാട്ട കടും തീകണുക്കെയെരിക്കയാം. കമ 

പടയില്ക്കേറിടുന്നോരു മഹേന്ദ്രസമകാന്തിയെ 

നാല്ല്യൊമ്പനാനയെ പ്പോലെ കാണുന്ന നമ്മഠം പാത്ഥനെ., 23 

നിന് ബലത്തെയിളക്കീട്ടം തൂസിപ്പിച്ചും നരേന്ദ്രരെ 

കാണ്മു നാം പാത്ഥനെപ്പെൊയ്ക്ക കലക്കും കരി പോലവേ. [0 

ചെറുഞാണൊലിയാല് യോധത്രാസം ചെയുന്ന പാത്ഥനെ 

വീണ്ടും സിംഹത്തെ മാന്കൂട്ടംപോലെ കാണുന്നു നാമിഹ. 26 

സവ്വലോകമഹേഷ്വാസര് വില്ലെടുത്തോരിലുത്തമര് 

ചട്ടയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്മാര് ലോകമമദ്ധ്യേ വിളങ്ങവോര്. 26 

പതിനേഴായി നാളിന്നു നടന്നീടുന്നു ഭാരത! 

പോക്കളത്തില്ചചുററുമേററു മുടിച്ചീടന്ന സംഗരം. 217 

കാദ്ടദേററ ശാരദാഭ്രങ്ങഠംപോലെ നിന്നുടെ സേനകഠം 
എല്ലാം ചിന്നിത്തകന്നീടുന്നുണ്ടല്ലോ നാലു ഭാഗവും. 2൫ 

കടലില്ക്കാട്ടേററു മറിഞ്ഞുഴലും കപ്പല് പോലവേ 

നിന് ബലത്തേ മഹാരാജ, സവ്ൃയസാചിയിളക്കിനാന്. 29 

എങ്ങുവാന് നിന് സൂതപുത്രനെങ്ങാ ദ്രോണന് സഹാനുഗന്? 
ഞാനെങ്ങ നിന്നാത്മാവെങ്ങു ഹൃദികാത്മജനെങ്ങുവാന്? 90 

നിന് തമ്പി ദുശ്ശാസനനെങ്ങനുജന്മാരൊടൊത്തവന്? 

ജയ്ദ്രഥനെയമ്പിന്നു നേക്കായിക്കണ്ടവാറഹോ! 31 

സംബന്ധിസോദരന്മാരെ മാതുലന്മാരെയാഠംകളെ 
നോക്കുമേവരെയും വെന്നു നിന്നും ലോകശിരസ്സിലായ് 32 

കൊ ജയദ്രഥനെയെന്തിനിശ്ശേഷം ഭജിപ്പു നാം? 
ആണായയിട്ടാരുവാനിന്നു പാണ്ഡുപൃത്രനെ വെല്ലവാന്? 93. 

ആ മഹാത്മാവിനുള്ളോരു പല ദിവ്യാസ്രജാലവും 

ഗാണ്ഡീവഘോഷവ്ും നമ്മേ ഹരിപ്പൂ വീര്യവും പരം. 34 

ചന്ദ്രന് പോയാ രാത്രിപോലെ നായകന് പോയൊരീപ്പട 
ആന വ്ൃക്ഷമൊടിച്ചിട്ട പുഴ പോലാകുലത്തിലായ്. 98. 

നേതാവു ചത്ത സൈന്യത്തില് യഥേഷ്ടം ശ്വേതവാഹനന് 
ചുററും മഹാളജന് ശുഷ്കക്കാട്ടില്ച്ചെന്തീകണക്കിനെ., 96. 

ശൈനോയനുടെയയം വേഗം? ഭീമസേനനെറയും ശരി 

4 ശശികാശം -ചന്ദ്രനന്െറ ശേ. 2. വേഗം ടം ക്കു". 
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പപിളക്കും ശൈലമൊക്കേഷും വററിക്കും കടലൊക്കുയും ദ 

സഭയിങ്കല് ബ ഭീമസേനന് ചൊന്ന വാക്കു ധരാപതേ! 
ചെയ് തൂ സകലവും വീണ്ടും ചെയ്തു കൊണ്ടീടുമായവന്. 98 

കണ്ണന് മുന്പിട്ട നില്ലുമ്പോഠം പാണ്ഡവന് കാത്തിടും പട 
ദൂഡംം ഗാണ്ഡീവധന്പാവു കാപ്പതത്രേ ദുരാസദം. 89 

സാധുക്കളില്ച്ചെയ്കത നിങ്ങളസാധുത്തൊഴിലിങ്ങനെ 
ഹേതുവെന്ന്യ ചെയ്തവഷ്കു നിങ്ങഠംക്കീ ഫലമൊത്തതാം. 40 

സ്വാത്ഥത്തിനായ് ലോകമെല്ലാം യത്തിച്ചൊന്നിച്ചുകൂട്ടി നീ 
സംശയത്തിങ്കലായ് ലോകമാത്മാവും ഭരതഷഭ! ട് 

ദുര്യോധന, സ്വാത്മരക്ഷ ചെയ്താത്മാ സവ്വപാത്ര3മാം 

ഉണ്ണീ, പാത്രം പൊട്ടിയാല്പ്പോമതിലുള്ളതുമെങ്ങുമേ. 42 

ക്ഷയിപ്പപോന് നീതി നോക്കേണം സമനായോനുമങ്ങനെ 
വദ്ധിപ്പോന് വിഗ്രഹ മിതാ വ്യാഴം ॥ കല്ലിച്ച നീതിയാം. 38 

നമ്മഠം പാണ്ഡവരെക്കാളം ഹീനരായ് ബലശക്തിയാല് 
ഇവിടെപ്പാണ്ഡവന്മാരായ് സന്ധിയാണുചിതം പ്രഭോ! 34 

ശ്രേയസ്സ് കാണാത്തവരും ശ്രേയോനിന്ദകനും പരം 
ക്ഷിപ്രം രാജ്യഭൂരഷ്നാകും ശ്രേയസ്സസേല്ലാതെയായവരും. 38 

രാജാവിനെ വണങ്ങീട്ട നാം രാജ്യം നേടിയെങ്കിലോ 
ശ്രേയസ്സാം നൃപതേ, മാഡ്യംമൂലം തോല്ല്ലാതിരിക്കണം. 36 

വൈചിത്ര്യവീര്യന് കല്പിച്ചാല് കൃപാശീലന് യുധിഷ്ഠിരന് 
നിന്നെ രാജ്യത്തില് വാഴിക്കും ഗോവിന്ദന് ചൊല്ലയാലുമേ. 

ഹൃഷീ കേശന് മടകങ്ങാത്താ രാജാവോടെനത്തുരഷ്ക്കുമോം 
ഭീമനോടജ്ജുനനൊടുമതുടന് ചെയുദമവരും. 48 

കാരവന് ധൃതരാഷ്ടന്െറ വാക്കു തള്ളില്ല കേശവന് 
ഞാന് കാണുന്നേന് കൃഷ്ണനുടെ വാക്കിനാല്പ്പാണ്ഡു പുത്രനും. 39 

നിനക്കിതേ നല്ലു യുദ്ധമല്പാ പാണ്ഡവരോടെടോ 
കാപ്പുണ്യംകൊണ്ടല്പ ചൊല്വേന് പ്രാണരക്ഷ്ക്ൂമല്പ ഞാന് 50 

നൃപ, പത്ഥ്യം ചൊല്ലിടുന്നേനതു നീ ചാകിലോക്കു മേ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

വിലപിച്ചിട്ടി പ്രകാരം വൃദ്ധന് ശാരദ്വതന് കൃപന് 
ചുടുന്ന നെടുവീപ്പിട്ട മാക്സി മോഹത്തിലാണ്ടുപോയ”. ൧1 

1 സവ്വപാത്ര ം---എല്ലാറഠിനും ഇരിപ്പിടം. 2 വിഗ്രഹം യുദ്ധം. 3 വ്യാഴം മ. 

ബ്ലഹസ്റുതി . 



5, ദുയയോധനവാക്യം 

ഇതുവരെ രാജാധിരാജനായി വത്തിച്ചിരുന്ന താന് നാളെമുതല് വമ്മ 

ചുത്രന്െറ ദാസനായി കഴിയണമെന്നു വിചാരിക്കുന്നില്ലെന്നും, അതിനേ 
ക്കാം അഭി കാമൃയമായീ താന് കരുതുന്നതു വീരോചിതമായ മരണമാണെ 

ന്നും, ഇതിനെല്ലാറാിയം പുഠമേം ൫൬ പദീവസ്ത്രാക്ഷേപം, അഭിമന്യവധം 
മുതലായ നീചകൃത്യങ്ങളെ ഭീമറജ്ളുനന്മാര് ഹുദയപുധ്വം വിസൂരിക്കുമെന്നു 
രനിക്കു വിശ്വാസമില്ലെന്നും, അതുകൊണ്ടു” തുടനാ യുദ്ധംചെയ്യാന് തന്നെ 

യാണ” താന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ദുയ്യോധനന് മവുപചടി പറയുന്നു, 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

യശസ്വിയാം ഗാതമനീവണ്ണം ചൊന്നോരു മന്നവന് 

ചുടുന്ന നെടുവീപ്പിട്ട മരനംപുണ്ടു മഹീപതേ! 1 

പരം മുഫഹൂത്തം ധ്യാനിച്ചാദ്ധാത്തരാഷ്ടന് മഹാശയന് 
ശാരദ്വ മന് കൃപനൊടിീവണ്ണം ചൊല്ലീ പരന്തപന്. നി 

ദുയ്യോധനന് പറഞ്ഞു. 

സുഹൃത്തോതേണ്ടതെന്തൊന്നാണതെല്ലാമറിയിച്ചു നീ 
ചെയ് തൂ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കേയും പ്രാണന് പോക്കിപ്പൊരുന്ന 

പടയില്ക്കയറീട്ടുക്കന് പണ്ഡുപുത്രരഥീന്ദ്രരായ" [വന് 
പൊരുതിക്കൊണ്ടിടുന്നക്കെക്കണ്ടുകൊണ്ടിതു ലോകരും. 4 

സുഹൃത്തു ചൊല്ലേണ്ട വാക്കു ഭവാന് കേയപ്പിച്ചി തെങ്കിലും 
ചാക്കടുത്തോനരഷധംപോലതെന് പ്രീതിക്കു പററിടാ. 6 

ഹേതുകാരണമൊത്തേററം ഹിതമുത്തമഭാഷിതം 
നീ ചൊന്നതു മഹാബാഹോ, രുചിപ്പ്റീലാ ദ്വിജേന്ദ്ര, മേ 6 

നാം നാട പോക്കിയോന് നമ്മെ വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്ങനെ 

ചുതിനാല് നാം ജയിച്ചോരാ മന്നവന് ബലമേറിയോന്? 7 

അമ്മട്ട ദൂുതിനായ വന്ന കൃഷ്ണന് പാത്ഥഹിതോദ്ൃയതന് 
ഹൃഷീകേശന് വിപ്രലബ്ദ്നായിതോക്കാതെയാണതും; 8 

അവനെന് വാക്കിനെ ബ്രഹ്മന്, കൈക്കൊണ്ടീടുന്നതെങ്ങനെ? 
സഭാമദ്ധൃത്തിലാക്കൃ,ഷ്ണ വന്നു ചെഴ്ത വിലാപവും 9 

പൊറുത്തിടുന്നില്പ കൃഷ്ണന് രാജ്യാപഹരണത്തെയും. 
ഏകപ്രാണ ഉജന്മാരാക്ക,,ഷ്ലൂന്മാര് തമ്മിലെത്തവര് 10 

അതു മുന്പേ കേട്ടിരിപ്പുതിപ്പോംക്കണ്ടിതു ഞാന് പ്രഭോ! 
ഭാഗിനേയവധം കേട്ട കണ്ണന് മാക്ടിയുറങ്ങയാം 11 

കുററം ചെയ്യ്ോര് നമ്മളതിന്നവനെന്നില് ക്ഷമിക്കുമോ? 
അഭിമന്യവിനാശത്താല് ശമ്മമേല്പീല ഫത്ഗുനന് 12. 

യാചിച്ചാലുമെനിക്കായിട്ടവന് യത്തിപ്പതെങ്ങനേ? 
മഹാബലന് തീക്ഷ“ണനല്ലോ ഭീമന് മദ്ധ്യമപാണ്ഡവന് 13 

& വിപ്രലബ്ബന് -നിരാശനാക്കപ്പെട്ടവന്; വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവന്. 



ഒയ്യോധനവാക്യം 898 

സതൃമൃഗ്രം ചെയ്യിതവനൊടിയും താകൃയില്ലവന്. 
ഇരുപേരവര് വാഠം ശൂക്കീട്ടിരുപേര് ചട്ടയിട്ടവര് 14 

ഇരുപേര വീരര് വൈരാഡ്യ്യര് യമന്മാരും യമോപമര്. 
എന്നോടു വൈരമുടയോര് ലൃഷ്ടദ്യമുന് ശിഖണ്ഡിയും 18 

അവരെങ്ങനെ യത്നിക്കുമെനിക്കായി ദ്വിജോത്തമ! 
ദുശ്ശാസനന് വ്യ്ൂരമൊന്നു ചാത്തും തീണ്ടാന്ന കൃഷ്ണയെ 36 

സവ്വരും കാങ്ങവേ ക്രേശിപ്പിച്ച, സഭയില്വെച്ചഹോ! 
അമ്മട്ട മാക്ടിക്കേക്രോളെയിന്നുമോക്കുന്നു പാണ്ഡവര് 17 

അപ്പുരന്തപരെപ്പോരില് പിന്മാററാന് പററിടാ ദ്ദഡം. 
ഒഃഖിച്ചെന് നാശമതിനായ” കൃഷ്ണ പാഷ്തിയാമവഠം 18 

ഭര്ത്തു കാരൃത്തിനായ” കൃഷ്ണ ചെയ്മാളതൃഷഗ്രമാം തപം. 
പക വീട്ടംവരെ നിലത്തല്ലോ നിത്യം കിടപ്പതും 19 

മാനദപ്പത്ങഠം കൈവിട്ടു വാസുദേവസഹോദരി 

കൃഷ്ണുദ്കു ദാസിയെപ്പോലെ നിത്യം ശുശ്രുഷചെയ്യമേ. 20 

ഇരവണ്ണമെല്പാം വദ്ധിച്ചു കെട$ന്നില്ലൊരുമട്ടിലും 
അടഭിമനൃവിനാശത്താല് ഞാന് സന്ധിപ്പിപ്പതെങ്ങനെ? [7] | 

ആഴിചുഴ മൊരീയുഴി യെല്പാമനുഭവിച്ച ഞാന് 
പാണ്ഡുപൃത്രപ്പസാദാല് നിഷ്കണ്ടകം വാഴ്ചതെങ്ങനേ? 22 

മന്നവന്മാക്കപരിയായക്കനെട്ടില് ജ്വലിച്ച ഞാന് 
പിന്നെദ്ധമ്മ ജനെദ്ദാസ്ന്ട്ട പിന്തുടരാവതോ? 2൫ 

സ്വയം ഭോഗങ്ങളേറേറററം ഭൂരിദായം കൊടുത്ത ഞാന് 
കൃപണാകൃപണന്മാരോടൊത്തു ജീവിപ്പുതെങ്ങനെ? കൂടി; 
സ്തിശ്ധം ഹിതം ഭവാന് ചൊന്നതസുയിക്കുകയല്പ ഞാന് 
കാലോചിതം സന്ധിയെന്നു ഞാനോക്കന്നില്ലൊരിക്കലും. 28 

സുയൃദ്ധത്താല് സുനയമീ ഞാന് കാണുന്നേന് പരന്തപ! 

നമുക്കല്പാ ക്രലൈബൃകാലം 3 പൊരുതേണ്ടന്ന കാലമാം. 26 

പല യജ്ഞങ്ങളം ചെയ്യന് കൊടുത്തേന് ബ്രാഹ്മമക്ക ഞാന് 
കാമമേറേറന് ശ്രുതം കേട്ടേന് നിന്നേന് ശത്രുത്തലയ്ക്കുലും. 2/7 
ട്ത്ൃരെപ്പേംാറി ഞാന് താത, കേററീ ദീനജനത്തിനെ 
ഇന്മ ഞാന് പാണ്ഡവരൊടിമ്മട്ടരഗ്ണുാ ദ്വിജോത്തമ! 2൫ 

പരരാഷ്യങ്ങഠം വെന്നേന് ഞാന് സ്വരാഷ്ടം കാത്തിരുന്നു ഞാന് 
പല ഭോഗങ്ങളിങ്ങേറേറന് ത്രിവഗ്ഗൂ$ ത്തെബ” ഭജിച്ചു ഞാന്. 

കടം തീര്ത്തു പിതൃക്കഠംക്കും ക്ഷത്രധമ്മത്തിനും ശരി 
ശാശ്വതം സുഖമില്പിങ്ങു രാജ്യമെഞ്ങെങ്ങു കീത്തിയയം? 0 

ഇങ്ങ കീത്തി പുലത്തേണം പോരിലല്ലപാതെയൊത്തിടാ. 

1 ക്ലൈബ്ൃൃകാലം ടം പേടിച്ചീരിക്കേണ്ട സമയം. 2 ത്രിവമ്ളംധമ്മാത്ഥ 
കാമങ്ങഠം. 



8000 ശലൃപവ്വം 

ക്ഷത്രിയന്നു ഗു ഹത്തിങ്കല്ച്ചാക്കെന്നതു വിഗഹിതം 31 

ഗൃഹത്തില് മെത്തയിീല്ച്ചാവുകെന്നതേററമധമ്മമാം. 

കാട്ടിലോ പോരിലോ ദേഹം കൈധിടുന്നോരു പൂരുഷന് 892 

മഹായജ്ഞങ്ങാം ചെയ്തുള്ള മഹാമഹിമ നേടുമേ. 
വേദനപ്പെട്ടാത്ത നായിട്ടാവലാതി പറഞ്ഞഹോ 93 

കരയും ജ്ഞാതിമദ്ധ്യത്തില്ച്ലാവുന്നോനല്പ പൂരുഷന്,. 
പരഭോഗങ്ങാം വിട്ടഗ്രൃഗതിയാന്നവര് നേടുമേ 34 

ശക്രസാലോക്യ,മീ ഞാനും നല്ലോരാല് നേടുകില്പയോ? 

ശുരരാമാര്യവൃത്തന്മാര് പോരില്പ്പിിന്തിരിയാത്തവര് 86 

ധീമാന്മാര് സത്ൃസന്ധന്മാര് യാഗംചെയ്യവരേവരും 

ശ്്്രാവഭൂഥശുദ്ധന്മാര് സ്വദ്ലത്തില്പ്പാത്തിടും ദ്ൂഡം; 36 

രസാല്ക്കാണും പോരില് ന൬ആനമപ്പരയ്്രീഗണങ്ങളും. 
കാണും പിതൃ ദളെം ദേവസംസത്തില് പൂജയേററഹോ! 317 

സ്വഗ്ലത്തിലപ്പരസ്ത്രീകളൊത്തു നന്ദിക്കുവോര്കളെ. 

പിന്തിരിക്കാത്ത മററുള്ള ശൂരര് പോയ വഴിക്കുതാന് 38. 

വഴിക്കവരുമായ”ച്ചേന്നു നമ്മളും കേറുകില്പയോ? 

വൃദ്ധന് പിതാമഹനൊടും ധീമാനാചാര്യനോടുമേ 99 

ജയദ്രഥനൊട്ടം കണ്ണദശ്ശാസനരൊടും സമം. 

എനിക്കുവേണ്ടി യത്നിച്ചു ചത്ത ശുരനരാധിപര് 40 

ചോരയാടിക്കിടക്കുന്നിതമ്പേറുററു ധരിത്രിയില്. 
ശുൂരന്മാരുത്തമാസ്രൂജ്ഞര് ചൊന്ന യജംതങ്ങഠം ചെയ്ത വര് 41 

ന്യായംപോലുയിര് പോക്കീട്ടങ്ങിന്ദ്രദലാകത്തില് വാക്ടയാം. 
അവര് നിമ്മിച്ചൊരീദ്യഗ്മാശ്ശവും സുഖമായ്വരും [7 

വേഗത്തിലവര് ചെന്നേറിപ്പരസല്ഗതി പുകയാല്. 
എനിക്കുവേണ്ടിച്ച ത്തോരാശ്ശൂരര് ചത്തതുമോത്തിനി 43 

ആക്കടം വീട്ടു വാന് നോക്കും രാജ്യത്തില്ക്കൊതിയില്ല മേ. 

വയസ്ൃസോദരപിതാമഹനാശം വരുത്തി ഞാന് ി 

ജീവനെക്കാത്തിരുന്നീടിലെന്നെ നിന്ദിക്കുമേ ജനം. 
എന്തുടട്ടാകുമാ രാജ്യം ബന്ധുമിത്രസഹൃുജ്ജനം 35 

ഇല്പാതെയായ് പാണ്ഡവനെക്കൂപ്പിനില്മെനിക്കിനി? 
ഈ ഞാനീമട്ട ലോകക്കു പരാഭവമണച്ചവന് 46 

ഉടന് നല്പ്പോരിനാല് വാനില്ച്ചെല്വേന് മറ്റൊന്നുചെയ്യിടാ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

എന്നു ദുര്യോധനന് ചൊന്ന വാക്കു കൊണ്ടാടിയേവരും 37 

നന്നുനന്നെന്നരചനോടോതീ ക്ഷത്രിയരപ്പെൊഴേ. 

ഭതോലിയോത്തഴല് തേടാതെ വിക്രമത്തിന്നുറച്ചവര് ൫൫8 
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എല്ലാവരും പോരിനുറച്ചുത്സാഫപ്പെട്ട കൂടിനാര. 
ഉടന് വാഹാശ്വാസനം ചെയ്ത 1ടര് കൊണ്ടാടുമേവരും 49 

രണ്ട യോജന കല്പിച്ചു വിട്ടറപ്പിച്ചു കരരവര്. 
അവ്വക്ഷം തുറസ്സാം പുണ്യഹിമവല്പ്രസ്ഥഭൂമിയില് 00 

സരസ്വ:ത്ൃയരുണാംഭസ്സില് പ്പോയ്ക്കുളിച്ചും കുടിച്ചുമേ 
നിന് പുത്രനുദ്യമിപ്പ।ല്ലോര് തിരിച്ചാരവരങ്ങുടന്. 61 

ആത്മാവിനെജറപ്പിച്ചു പിന്നെത്തമ്മിലുമപ്പൊഴേ 

തിരിഞ്ഞു നൃപം മന്നോര്കളേവരും കാലചോദിതര്. 62 

6. ദുര്യോധനവാക്യം 

അശ്വത്ഥമാവിണ്െറ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച്ു” കയരവന്മാര് ശല്യരെ 
രസെനാനായകനാക്കാന് തീരുമാനിക്കുന്നു. ശല്യന് ആ സ്ഥാനം സ്വീകരി 
കന്നം 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ഹിമവല് പ്രസ്ഥഭാഗത്തുനിന്നു യുദ്ധാഭിനന്ദികഠം 
എല്ഖബാവരും മഹാരാജ, യോധന്മാരൊത്തുകൂടിനാര്. ി 

ശല്യന് പിന്നെച്ചിത്രസേനന് തേരാളി സുബലാത്മജന് 
അശ്വത്ഥമാവു കൃപരാക്കു,തവമ്മാവു സാത്വതന് ക 

സുഷേണാരിഷ്ടസേനന്മാര് വീര്യവാന് ധൃതാസേനനും 
ജയത്സേനന൯മുഴീശരവര് രാത്രി കഴിച്ചവര് 3 

വീരന് കണ്ണന് ചത്ത പോരില് ത്ൂസിച്ചോര് ജിതകാശികഠം 
ശമ്മം$ നേടീല നിന്മക്കഠം ഹിമവാന്മലയെന്നിയേ. ി 

രാജാവോടോതി ശല്യന്െറ മുന്പിലൊന്നിച്ചു ചേന്നവര് 

പോരിന്നൊരുങ്ങി വിധിയാംപോലെ പൂജിച്ചു മന്നവ! 6 

ഭവാന് സേനാനിയേവെച്ചു പരരായ്പ്പൊരുതേണമേ 
അവന് പാലിക്കുമീ ഞങ്ങഠം ജയിച്ചീടാം രിപുക്കളെ.?? 6 

പിന്നെദ്ദരര്യോധനന് തേരില്നിന്നു തേരാളിമുഖ്യനെ 
പോരിലന്തകനൊത്തോനസെസ്റസറവ്വായധവിധിജ്ഞനെ 7 

സ്വ.ഗന് * ഛന്നശിരസ്സു*ബജകണ്ഠ€നായ് പ്രിയവാദിയെ 
ഫുല്പപത്മാക്ഷനായ' വ്യാഘ്വവക്രര നേ മേരുധീരനെ ്; 

ചുമല് കണ് നട നാദകങ്ങഠംകൊണ്ട രുദ്രവൃഷാഭനെ 
കൈനീണ്ടുരുണ്ടുള്ളവനെ മാര് വിരിഞ്ഞുള്ള വീരനെ 9 

3 വാഹാശ്ചാസനംചെയ്കത്ംകുതിരകളെ വിശ്രമിപ്പിക്ക. 2 ശമ്മം--സുഖം; 

സമാധാനം. 3 സ്വംഗന്- ശോഭനങ്ങളായ അവയവങ്ങ മളോടുകൂടിയവന്. 4 ഛന്ന 
ശിരസ്സു തല മറച്ചവന്; ശിര്്രാണം ധരിച്ചവന്. 5 അബജ കണ്ഠന്. ശംഖ 
(അബ “ജം)പോലുള്ള കഴുത്തോടുക്ൂടിയവന്. 
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വേഗത്തിലും ശക്തിയിലും സുപണ്ണാനിലതുല്യ*നെ 

അച്ചിസ്സ്റാലക്കസമനെ ബുദ്ധിയാല്ശ'ശൂക്രകല്പനെ 10 

കാന്തി രൂപം മുഖൈശ്വര്യം മൂന്നുകൊണ്ടിന്ദുതുല്യനെ 

പൊന് പൊഷ്റ്റാര്നിരയെപ്പോലെ സന്ധി യോജിച്ച 

സുവൃത്തോരുകടീജംഘന് സ്വംഗുലീനഖപാദനെ [യോഗ്യനെ 

ഗുണങ്ങളോത്തോത്തു വിധി യത്നാല് സൃഷ്ടിച്ച വീരനെ 12 

സവ്വലക്ഷണമൊത്തോനെപ്പടുജ്ഞാനാംബുരാശിയെ 

ശത്രുക്കളെ ജജയിപ്പോനെശ്ശുത്രുവീരക്കജയ്യനെ 18. 

ദശാംഗമാം ചതുഷ്യാദേഷ്വസ്രത്തിന് തത്ത്വവിത്തിനെ 

അഞ്ചുപാഖ്യാനമാറംഗമൊത്ത നാല് വേദവേദിയെ 14: 

മുക്കണ്ണനെത്തപം ചെയ്തു യ ത്തിച്ചുഗ്രവ്രതങ്ങളാല് 

അയോനിജയിലാ ദ്രോണന് ജനിപ്പിച്ചോരു വീരനെ 16 

അതുല്യക്രിയനായ് പോരില് സരന്ദര്യംകൊണ്ടതുല്യനെ 

സവ്വവിദ്യാപാരഗനെ ഗുണാംബുധിയെ മാന്യനെ 16 

അശ്വത്ഥാമാവിനെച്ചെന്നു കണ്ട നിന്മകനോതിനാന്: 

“ആരേ മുന്പാക്കിയാല് പ്പ്ോോരില്നാം പണ്ഡേവരെവെന്നിടും? 

ഗുരുപുത്രന് നമുക്കെല്ലാം പരയാം ഗതിയാം ഭവാന്. 

നിന്നാജ്ഞയാലെന്െറ സേനാപതിയാവേണ്ടതാരിനി??? 18 

ദ്രരണി പറഞ്ഞു: 
ഇവന് കുലം ശ്രീ തേജസ്സു വീര്യം നല്പ യശസ്സ്മേ 

എന്നെല്പാഗ്ലണവും ചേന്നോന് ശല്യന് സേനഠനിയാകണം. 19 

തന് ഭാഗിനേയരേ വിട്ടാക്കു,തജ്ഞന് നമ്മൊടൊത്തവന് 

മഹാസേനന് മഹാബാഗു രണ്ടാം സ്ത്നന്ദന്കണക്കിനെ. 20 

ഈ മന്നവനെ നാം സേനാപതിയാക്കുകില് മന്നവ! 

തോല്ല്യാത്താ സ്ത്റന്ദനേ വാനോര് പോലെ നാം ജയമേററിടും. 41 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

എന്നാ ദ്രരണി പറഞ്ഞപ്പോഠം മന്നവന്മാര്കളേവരും 

ശല്യന്െറ ചുററുമേ നിന്നു ജയശബ്ദം മുഴക്കിനാര; 2 

യുദ്ധത്തിന്നുമൊരുമ്പെട്ടിതാവേശംപുണ്ടിതേററവും. 

ദുര്യോധനന് മന്നില്നിന്നു തേരെഴും ശല്യനോടുടന് 23 

പോരിലാ രാമഭീഷ്യാഭനോട കൈകൂപ്പിയോതിനാന്: 

“മിത്രങ്ങഠംക്കു ള്ളൊരാക്കാലമിതല്ലോ മിത്രവത്സല! ൫൭൫ 

ഇതില്ബ്ബ,ധര് പരീക്ഷിപ്പു മിത്രാമിത്രജനങ്ങളെ 

ശൂരന് ഭവാന് ഞങ്ങളുടെ പടനായകനാവണം. റി 

ഭവാന് പോരിന്നു ചെല്ലുമ്പോഠംബ്ൃ,ഭ്ധി മന്ദിച്ചു പാഠണ്ഡവര് 

സാമാത്ൃയര് പാഞ്ചാലരുദമ നിരുത്സാഹികളാകുമേ.”* 26 

യ സുപണ്ണാനി ലതുല്യന് --ഗരുഡനോടും വായുവി നോടും തുല്യന്. 
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ശല്യന് പറഞ്ഞു: 
എന്നെയോക്കും പോലെ നൃപം, കുരുനാഥ, നടത്തുവന് 
നിന്നിഷത്തിനനുതാനെന്െറ ജീവന് നാടും ധനങ്ങളും. കൂ 

ദുയ്യോധനന് പറഞ്ഞു: 
നിസ്കൂല്യസേനാനിയായി വരിപ്പേന് നിന്നെ മാതുല! 
സ്റ്റന്ദന് ദേവകളെപ്പയോലെ വീരം പാലിക്ക ഞങ്ങളെ. 26. 

അഭിഷേകം കൊഠാംക നൃപം വാനോമരഗ്നിസുതപ്പടി* 

വീര, ശത്രുക്കളെക്കൊല്ല ശക്രന് ദൈത്യരെയാംവിധംം 29 

വം ശല്യസേനാപത്യഭിഷേകം 

സേനാപചതിയായി അഭിഷിക്തനായ ശല്യന്, താന് പാണ്ഡവന്മാരെ 
നിശ്ലേഷം സംഹരിച്ചു” ദുയ്യോധനനെ നിഷ്ടണ്ടകനാക്കിത്തീക്കു മെന്നു വീ 
രവാദം മുഴക്കുന്നു. ശല്യനെ നിയ്ക്ാരനാണെന്നു വിചാരിച്ചു” അവഗണി 
ക്കരുതെന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വീരനെ വധിച്ചാല് മാത്ൃമേപപാ 
ണ്ഡവക്കു രക്ഷയുള്ളു വെന്നും കൃഷ്ണന് ധമ്മപുതൃനോട പറയുന്നു. 

സഞ്ജധന് പറഞ്ഞു: 

ഈ രാജവാക്കു കേട്ടിട്ടു മദ്രരാജന് പ്രതാപവാൻ 
ദുര്യോധനനൊടന്നേരം ചൊന്നാനിങ്ങനെ മന്നവ! 4 

“ഭരേോയോധന, മഹാബാഹോ, വാകൃവിത്തമം കോക്ക നീ 

തേരാണ്ട കൃഷ്ണരെ രഥിശ്രേഷ്ഠരെന്നോത്തിടുന്നു നീ. 2 

എനിക്കു കൈയുക്കിനവര് കിടയാവില്ലൊരിക്കലും 
ദേവാസുരമനുഷ്ൃന്മാരൊക്കും പാരൊക്കെയേല്ല്ിലും 9 

ചൊടിച്ചു പോരില്പ്പെൊരുവേന് പാണ്ഡവന്മാരൊടെന്തുവാന്? 
വെല് വേന് പാണ്ഡവരെപ്പ്യോരിലെത്തും സോമകരേയുമേ. 4 

ഞാന് നിന് പട നടത്തീടുന്നുണ്ടതിന്നില്ല സംശയം 
ശത്രുക്കഠം കയറാത്തോരാ വ്യൂഹവും തീത്തു കൊള്ളവന്. ൭ 

സത്യം ദുര്യോധന, കഥിക്കുന്നേന് സംശയമില്ലിതില്.”? 
എന്നുരച്ചോരു രാജാവു മദ്രേശ്വരനെയപ്പൊൊഴേ € 
സേനാരമദ്ധ്യത്തിലഭിഷേചിച്ച, ഭരതസത്തമ! 
ഹൃഷ്ടരൂപന് ശാസ്ത്ൂദ്ൃഷ്യവിധിപോലെ ധരാപതേ! വ് 

അഭിഷേകമവന്നേല്ലെസ്സിംഹനാദം മുഴുത്തുതേം 
നിന്െറ സൈന്യത്തില് വാദ്യങ്ങഠം കൊട്ടിയാത്തിതു ഭാരത! 

ഹഷിച്ചു പിന്നെ യോധന്മാര് മദ്രന്മാരും മഹാരഥര് 
പുക.്ീ പോരില് വിലസും രാജാവാകുന്ന ശലൃനെ. 9 

“ജയിക്ക ജീവിക്ക ചിരം വധിക്ക രിപുവീരരെ 

രാജന്, നിന്നുടെ കൈയുക്കാല്ദ്ധാത്തരാഷ്ടര് മഹാരഥര് 10 

4 അഗ്നീസുതപ്പടിസബ്രഹ്മണ്യനെപ്പോലെ, 



2004 ശല്യപവ്വം 

ഹതശത്രുക്കളായ” ഭൂമിയൊക്കപ്പാലിച്ചുകൊള്ളണംഃ 
നീ പോരില് വെല്ലവാന് പോരും സസുരാസുരമത്ത്യരെ 24 

മനുഷ്യധമ്മാക്കളിവരെന്തോ സോമകസ്ൃഞ്ജയര്??? 

ഏവം പുക,ക്സിക്കൊണ്ടോരു ബലി മദ്രജനേശ്വരന് 312 

അകൃതാത്മാക്കഠം നേടാത്ത ഹഷംപുണ്ടിതു വീര്യവാൻ. 

ശല്യന് പറഞ്ഞു: 
ഇന്നു ഞാനടരില്പ്പാണ്ഡുപാഞ്ചാലന്മാരെയൊക്കയും 

കൊല്വേനല്ലെങ്കില് നൃപതേ, ചത്തുടന് വാനു കേറുവന്., 18 

ലോകങ്ങളിന്നു കാണട്ടേ നിഭയം ഞാന് ചരിപ്പതും 

ഇന്നു പാണ്ഡവരെല്ലാരും കണ്ണനും ശിനിപുത്രനും 14, 

പാഞ്ചാലരും ചേദികളം ദ്രപ ദേയരുമേവരും 
ധൃഷ്ടദ്യമുന് താന് ശിഖണ്ഡി പ്രഭദ്രകരുമൊക്കയും 15 

എന് വിക്രമം കണ്ടിടട്ടേ വില്ലിന്നുള്ള ബലത്തെയും 
വേഗമെന്നല്ലസ്രുവീര്യം പോരില് കൈയുക്കുമങ്ങനെ. 16 

ഇന്നു പാണ്ഡവര് കാണട്ടേ സിദ്ധചാരണുരും മമ 
എന് കൈയുക്കും പിന്നെയസ്രരസമ്പത്തുമതുമാതിരി. 17 

ഇന്നെന്െറ വിക്രമം കണ്ട പാണ്ഡുക്കളില് മഹാരഥര് 
പ്രതികാരത്തിനായ* നോക്കിച്ചെയ്യട്ടേ പല ചേഷടകഠം. 18 

ഇന്നു പാണ്ഡുപ്പുടകഠം ഞാനോടിക്കുന്നുണ്ട ചുററുമേ 
ദ്രോണഭീഷ്ട്ര1ല്ും മേലേ കണ്ണുനെക്കാട്ടിലും പ്രഭോ! 19 

പോരില്ച്ചരിപ്പേന് പൊരുതി നിന് പ്രിയത്തിന്നു കാരവ! 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

അഭിഷേകം ശല്യ നേല്ലെ നിന് സൈന്യങ്ങളില് മാനദ! 
കണ്ണുവൃസനമങ്ങാരുമോത്തില്പാ ഭരതഷ്ല! 0 

ഹഷിച്ചുള്ള തെളിഞ്ഞുള്ള മട്ടായിബ ഭടരപ്പൊഴേ 
ശല്യയന്റെ പാട്ടിലായ” പാത്ഥര് ചത്തുവെന്നും നിനച്ചുപോയ്. 
പ്രഹഷമുഠംക്കൊണ്ടു നിന്െറ സേനയോ ഭരതഷ്ഭ! 

സുഖിച്ചുറങ്ങിയാ രാത്രി പിന്നെ സ്വസ്ഥത പുണ്ടുതേ. ക 

നിന് സൈനൃത്തിന്െറയാശ്ശുബ്ദം കേട്ട ഭൂപന് യുധിഷ്ഠിരന് 

സ്വ്ൃക്ഷത്രിയരും കേഴക്കെക്കണ്ണനോടേവമോതിനാന്: ക3 

“ ധ്രാത്തരാഡ്ടന് മ്ദ്രരാജാവാകും ശല്യരെ മാധവ! 
സേനേശനാക്കീ സൈന്യങ്ങഠം വാഷ്്കം വില്പാളിവീരനെ. 24 

ഈ നടന്നതറിഞ്ഞിട്ടങ്ങചിതം ചെയ്ത മാധവ. 

നേതാവു ഗോഡഫ്യാവു ഭവാനിനി വേണ്ടതു ചെയുക. ?? 26 

ആ രാജാവി നൊടായ ചൊല്ലീ വാസുദേവന് മഹീപതേ! 



ശല്യസേനാപത്യഭിഷേകം 2000 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു: 
ആത്തായനി യെ ഞാന് നന്നഥയറിയുന്നുണ്ടു ഭാരത. 296 

വീരൃശാലി വിശേഷിച്ചും വന്പന് തേജസ്സ്റിയന്നവന് 
കൃതി ചിത്രം പൊരുതുവോന് കൈവേഗം കൂടിടുന്നവന്. 27 

പോരില് ഭീഷ്യന് ദ്രോണര് കണ്ണനിവരേതുവിധത്തിലോം, 
ആവിീധംതാനല്ഖതിലും ശ്രേഷ്യന് മദ്രേശനെന്മതം. 28 

എതിക്കുമായവന്നിന്നു ഞാന് ചിന്തിലിട്ട ഭാരത! 
കാണ്ടീലാ മന്നവ കിടപിടിക്കുമെതിരാളിയെ. 29 

ശിഖണ്ഡിയജ്ജുനന് ഭീമന് ശൈനേയന് ടദ്രപദാത്മജന് 
ഇവരെക്കാഠം പോരി ലേെബ്ബലവാനാണു ഭാരത. 30 

മദ്രരാജന് മഹാരാജ, സിംഹദ്വിരദവിക്രമന് 
ക്രുദ്ധന് പ്രജകളില്ക്കാലന് പോലവന് സഞ്ചരിക്കുമേ. ൫81 

പോരില്ക്കാണുന്നതില്പിപ്പോളവന്നൊരെതിരാളെ ഞാന് 

പുരുഷവ്യ്ര, ശാര്ദ്ദ, ലവിക്രമന് നീയൊഴിഞ്ഞിഹ. 92 

വാനോര്കളൊക്കുമീ ലോകമൊട്ടക്കോക്കിലുമില്ലൊരാഠം 
പോരില് മദ്രേശനെക്കൊല് വാനങ്ങെന്ന്യേ കുരുനന്ദന! 38 

നാഠംതോറും നിന് ബലം ക്ഷോഭിപ്പിച്ചെതിപ്പ്ോോരു വീരനെ 
ഇന്ദ്രന് ശംബരനെപ്പോലെ പോരില് നീ കൊല്ല ശല്യനെ. 34 

ധാത്തരാഷ്ടന് സല്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ളീ വീരനജേയനാം 
പോരില് മദ്രേശനെക്കൊന്നാലങ്ങന്്കു വിജയം ദ്ൃഡംഃ 89 

അവന് ചത്താല് ചത്തു ധാത്തരാഷ്ടന്െറ ബലമൊക്കയും. 
ഞാനിപ്പോഠംച്ചൊന്നൊരീ വാക്കു കേട്ടറിഞ്ഞു ധരാപതേ।! 86 

മഹാരഥന് ശല്യ നോടു പാത്ഥ; പോരിലെതിക്ക നീം 

ഇന്ദ്രന് നമുചിയെപ്പോലെ കൊല്ലിയാളെ മഹാളജ।, 31 

ഇവനെന്നമ്മാമനെന്നു ദയ വെങ്ക്കൊല്ലൊരിക്കലും; 
ക്ഷത്രധമ്മം മുന്പിലാക്കി കൊല്ലൂ മദ്രനരേശനെ, 38 

ഭീഷ്ടദ്രോണക്കടല്കടന്നാക്കണ്ണക്കയമേറിയും 
ശല്യനാം ഗോപ്ത്ദത്തിങ്കല്ക്കൂട്ടത്തോടങ്ങു മുങ്ങൊലാ. 89 

അഞ്ങ്ക്കുള്ള തപോവീര്യം നിജമാം ക്ഷാത്രശക്തിയും 
എല്ലാം കാണിക്ക, കൊന്നാലും പോരിലീ രഥിവീരനെം 90 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

എന്നിപ്രകാരം ചൊല്ലീട്ട കേശവന് ശത്രുനാശനന് 
പാണ്ഡവാച്ചിതനന്തിക്കായവന് കൈനില പുകിനാന്. 64 

കേശവന് പോയളവുടന് ധമ്മരാജന് യുധിഷ്യിരന് 
സവ്൮വസോദര പാഞ്ചാലസോമകന്മാരെ വിട്ടമേ [7 

& ആത്തായനി ടശല്യന്. 



1006 ശല്യൃപവ്വം 

ആ രാവുറങ്ങീ ശല്യം തീന്നാനയെന്നകണക്കിനെം 

ആ വില്ലാളികഠം പാഞ്ചാലര് പാണ്ഡവന്മാരുമേവരും 43 

കണ്ണുനാശാല് പ്രഹഷിച്ചാ രാവുറങ്ങീടിനാര് സുഖം. 

അല്പല് തീന്നള്ള വില്ലാളിരഥീന്ദ്രര് കര കേറിയും 34 

നന്ദിച്ചുമുള്ള മട്ടായീ പാണ്ഡ്വപ്പട രാത്രിയില് 

കണ്ണുനെക്കൊന്നതില് പാരം ജയം നേടീട്ട മാരിഷ।. 40 

൫, വ്യൃഹനിമ്മാണം 

തങ്ങളില് ആരുംതന്നെ പാണ്ഡവരോട്” ഒററയ്യനിന്നു” പൊരുതരു 

ഉതന്നു” കയരവപ്രമാണി കഠം തീരുമാനിക്കുന്നു. ഇയപക്ഷത്തും ബാക്കി 

വന സൈസന്യത്തെപ്പാറിയുള്ള വിവരണം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ദുര്യോധനനൃപന് രാത്രി പുലന്നളവിലങ്ങുടന് 

നിന്നാഠംക്കാരോടൊക്കയോതീ “€“മഹാരഥരൊരുങ്ങുവിന്.? 2 

രാജാവിന്െറ മതം കണ്ടു സന്നാഹം കൂട്ടി വന് പട 

തേര് പൂട്ടിക്കൊണ്ടിതുടനേ പാഞ്ഞുഴന്നിതു മററുപേര്. ക 

കോപ്പണിഞ്ഞു കുംഭികളം ചട്ടയിട്ടിതു പത്തികഠം 

വിരിപ്പിട്ട തേരുകളില് വേറേ ചിലരസംഖ്യമേം 3 

വാദ്യഘോഷവുമന്നേരം മുഴങ്ങീ ധരണീപതേ! 

എത്തും ഭടന്മാരൊടൊത്ത പട കൂട്ടി യൊരുക്കുവാന്. 4 

പിന്നെസ്റ്റേന്യങ്ങളൊക്കേയും വന്നു നിന്നിതു ഭാരത. 

സന്നാഹതത്തോദൊത്തു തന്നെ ചത്തൊഴിക്കും പ്രകാരമേ. 6 

മദ്രേശന് ശല്യനെസ്റ്സേ നാപതിയാക്കി മഹാരഥര് 

സവ്വയാനീക്ത്തിലും സൈന്യം വേര്തിരിച്ചങ്ങു നിന്നുതേ. 9 

പ്പിന്നെ നിന് പുത്രനെച്ചെന്നു കണ്ടിട്ടാ യോധരേവരും 

കൃപരും കൃതവമ്മാവും സാബചന് ദ്രണി ശല്യനും 7 

മററു ശേഷിച്ച മന്നോരുമൊത്തു ചെയ്യിതു നശ്ചയംഃ 

“ഒററയ്ക്കു പാണ്ഡവരൊട നാമെതിക്കൊല്ലൊരിക്കലും ൫ 

ഒററയ്ക്കു പാണ്ഡവനോടേററവനേറേറാനെ വിട്ടവന് 

പഞ്ചപാപോപപാപങ്ങളേററുകൊണ്ടീടുമായവന്. 9 

അന്യോന്യം കാത്തു രക്ഷിച്ചു നമ്മളൊന്നിച്ചെതിക്കന്ം ."? 

അവരേവം കരാര് ചെയ്ത മഹാരഥികരേവരും 10 

മദ്രരാജനെ മുന്പാക്കിത്തുണ്ണം പരരൊടേററുദത. 

ഏവം പാണ്ഡവരെല്പാരും വയൂഹംകെട്ടി മഹാരണേ 11 

എതിര്ത്തു കാരവരൊടു പൊരുതാന് ചുററുമേ നൃപ! 

% അനീകംട-സേനാമുഖം. 



വൃയൂഹനിമ്മാണം ൭007 

ആസ്റ്സേന്യം ക്ഷുബ്ബജലധി സ്വനമായ”*“ബ“രതഷ്ഭ ! 12 
ഇളകും കടല് പോലാനതേര്കളൊത്തിളകീ തദാം 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു: 
ദ്രോണന്െറ ഭീഷ്യന്െറയുമാക്കണ്ണന്േറയും ശ്രവിച്ചു ഞാന് 
പാതനം, ചൊല്ല ശല്യന്െറയ നിയെന്നുണ്ണിതനന്െറയും. 19 

ശല്യനെദ്ധമ്മജന് പോരില്ക്കൊന്നതെങ്ങനെ സഞ്ജയ! 

എന്നുണ്ണി ദുര്യോധനനെയുക്കേറും ഭീമസേനനം? 14 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

മനുഷ്ൃയദേഹശമനം പരം നാഗാശ്വനാശനം 
സ്ഥിരനായ" കേക്കു രാജാവേ, ഞാന് ചൊല്ലീടന്ന സംഗരം. 

നിന്മക്കഠംക്കുള്ളാശ ബലമുള്ളതല്ലോ നരേശ്വര? 

ദ്രോണന് മരിക്കവേ ഭീഷ്യന് പോകെക്കണ്ണന് പതിക്കവേ, 16 
ശല്യന് പോരില് പാണ്ഡവരെയൊക്ക മാരിഷ, വെല്ലമേ 
എന്നുള്ളിലാശ വെച്ചുംകൊണ്ടാശ്വസിച്ചിട്ട ഭാരത! 17 

പോരില്ത്തേരാളിയാം മദ്രരാജനെസ്സസംശ്രയിച്ചഹോ! 

സനാഥനായീ താനെന്നു കരുതിക്കൊണ്ടു നിന്മകന്. 18 
കള്റ്റനെക്കൊന്ന പാത്ഥന്മാര് സിംഹനാദം തകത്തതില് 
രാജാവേ, ധാത്തരാഷ്ട്ക്കു ഭയമുയാപ്പെട്ടിതേററവും . 19 

ആശ്വസിപ്പ്ിച്ചായവരെ മദ്രരാജന് പ്രതാപവാൻ 
സമുദ്ധം സവ്ൃവതോഭദ്രം വൃഹം കെട്ടി മഹീപതേ! 20 

പാത്ഥ രാടായ'“പ്പോരിനേററൂ മദ്രരാജന് പ്രതാപവാൻ 
ആയമേറുമറപ്പുള്ള ചിത്രചാപമുലച്ചവന്. ൧1 

സൈന്ധവാശ്വങ്ങളടെയ വന് തേരേറി മഹാരഥന് 
അവന്െറ സുതന് തേരിന്നു ശോഭയുണ്ടാക്കി മന്നവ! 22 
ആത്തേരോടഭൊത്തൊരാ വീരന് ശത്രുകശനനായവന് 
നിന്മക്കഠംക്കു ഭയം പോക്കി നിനു ശൂരന് മഹീപതേ! 2൫ 

ചട്ടയിട്ടാശ്ശൂല്യര് നിന്നൂ വൃയൂഹാഗ്രത്തിങ്കല് യാത്രയില് 
വീരര് മദ്രരൊടും കണ്ണപുത്രന്മാരോടുമൊത്തവന്. കള് 

കൃതവമ്മാവിടത്തായീ ത്രിഗത്തന്മാരൊടൊത്തവന് 
യവനന്മാര് ശകരുമായ് വലംഭാഗത്തു ഗാതമന്. ൧൫ 

അശ്വത്ഥാമാവു പിന്ഭാഗം കാംബോജപ്പടയൊത്തവന് 

നടുക്കായിക്കുരുശ്രേഷ്ഠര് കാക്കുന്നോരു സുയോധനന്, ക6 

വന്പേറുമശ്വപ്പടയോടൊത്ത സാബലനും പരം 
സവ൮വസൈന്യാന്വിതന് ചെആ കൈതവ്യരഥിവീരനും 47 
പാണ്ഡവന്മാര് മഹേഷ്വാസര് വൃ ഹം കെട്ടിയരിന്ദമര് 
മൂന്നു പാടായ് നിന്നു നൃപ, നിന് സൈന്യം കണ്ട കേറിനാര്ം 

& ക്ഷുബ്ബജലധി സ്വനമായചക്ഷോഭിച്ച കടലി ന്േറതുപോലുള്ള ശബൃത്തോ 

ടുകൂടിം 
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ലൃഷ്ടദ്യമുന്താന് ശിഖണ്ഡി ശൈനേയരഥിവീരനും 
അടരില് ശല്യസൈന്ൃയത്തിലുടനേ പാഞ്ഞുകേറിനാര്. 29: 

യൃധിഷ്യിരനൃപന് പിന്നെ സ്വന്തം സൈന്യത്തൊടൊത്തവന് 
ശല്യന്െറ നേക്ട താന് കേറീ കൊല്ുവാന് ഭരതഷ്ഭ!. 90. 

വില്പാളി ഹാദ്ദിക്ൃയനൊടും ശത്രുസംഹാരിയജ്ജൂുനന് 
സംശപ്്കഗണത്തോടുമൂക്കോടേ പാഞ്ഞുകേറിനാന്. 91 

കൃപരോടാബ്ഭീമസേനനാസ്സ്സോമകരഥീന്ദ്രരും 
പോരില് മാററലരെക്കൊല് വോർ ചെന്നെതിര്ത്തു 

മാദ്രേയന്മാര് ശകുനിയോടടലുകനൊടുമങ്ങനെ ധരാപതേ! 
പടയൊത്തോരൊട പടയോടൊത്തടരിലേററുതേ. 33 

അമ്മട്ടസംഖ്യം യോധന്മാര് നിന്നാഠാംക്കാര് പാണ്ഡുപുത്രമെ 
പോരില്ച്ചപൊടില്ലെതിത്തേററൂ വിവിധായുധപാണികഠം. 54 

ധൃതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു: 

വില്ലാളി ഭീഷ്ടദ്രോണന്മാര് കണ്ണനും ചത്ത ശേഷമേ 
അല്പം കുരുക്കഠം ശേഷിക്കെപ്പാണ്ഡവന്മാരുമാഹവേ 36. 

സംരംഭം പൂണ്ട പാത്ഥന്മാര് വിക്രമിപ്പോതു സഞ്ജയ! 

എന് കൂട്ടക്കും കൂടലക്കും ശേഷിച്ച ബലമെത്രയാം? 36 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

നമ്മളം പരരും ഭൂപ, പോരിന്നായ'വന്നു നില്പതില് 
പോരില് ശേഷിച്ചുള്ള സൈസ്യമെത്രയുണ്ടെന്നു കേക്കു നീ. 

പതിനോരായിരമിഹ തേരണ്ടു ഭരതഷ്ഭ 

പതിനായിരമുണ്ടാനയെഴുന്നൂറുമതേവിധം. 38 

തികച്ചു രണ്ടുണ്ട നൂറായിരമശ്വങ്ങഠം ഭാരത । 

മനുഷ്യരും മൂന്നു കോടിയയണ്ടിതാണിങ്ങു നിന് ബലം. 39 

തേരാറായിരമുണ്ടാനയുണ്ടാറായിരമങ്ങനെ 
പതി നായിരമശ്വങ്ങഠം കോടി കാലാള ഭാരത! 30 

ഇതല്ലോ പാണ്ഡവക്കുള്ള ബലം ശേഷിച്ചതാഹവേ 
ഇവരൊന്നിച്ചെതിത്തോറു പോരിന്നു ഭമതഷ്ഭ! 41 
ഏവം തിരിഞ്ഞു രാജേന്ദ്ര, മദ്രരാജമതപ്പടി 
നമ്മഠം പാണ്ഡവരോടേററു മന്യപൂണ്ട ജയോദ്ൃതര്. 32 

ഏവം പാണ്ഡവര് ശ്രൂരന്മാരടരില് ജജിതകാശികഠം 
വന്നേററു പാഞ്ചാലരുമേ നരവ്യാഘ്ലര് പുക;ഴുവര്. 43 

ഇമ്മട്ടിവര് മഹാരാജ, തമ്മില്ക്കൊല്വാന് മുതിന്നവര് 

വന്നൊത്തിതു നരവ്യാഘ്ചര് പൂവ്വയാം സന്ധ്യയില് പ്രഭോ! ൫൪ 
പരം തുടര് സമരം ഘോരാകാരം ഭയങ്കരം 
തമ്മില്കക്കൊന്നു മുടിക്കുന്ന നിന് കൂട്ടക്കം പരക്കുമേ, 3൭ 



9. സങ്കലയുദ്ധം 

പതിനെട്ടാംദിവസത്തെ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നു. രണ്ടുഭാഗത്തുമുള്ള ചതുരംഗ 
സേന പരസ്പരം ഏറവമുട്ടുന്നു. ഇരുകൂട്ടക്കും വളരെ സൈന്യം നഷ്യപ്പെടുന്നു , 
ഒടുവില് പാണ്ഡവരുടെ എതിവ്യ, സഹിക്കാന് കഴിയാതെ കയരവപ്പട 
പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

പോര് നടൂ കാരവക്കു പിന്നെയേററം ഭയങ്കരം 

രാജേന്ദ്ര, സ്ൃഞ്ജയരൊടട ഘോരം ദേവാസുരോപമം. 1 

നരര് തേരാനനിരകഠം കുതിരക്കാരസംഖ്യമേ 
വിക്രമിക്കും വാജികളം ചെന്നെതിര്ത്തു പരസ്റ്റരം. ക 

പാഞ്ഞേല്ലും ഭീഷണഗജങ്ങഠംക്കള്ളോരു മഹാരവം 
കേഠക്കായി കാലേ വ്യോമത്തില് ഘനദഭ്ധ്വനി 1കണക്കിനെ. 

കൊമ്പന്മാരേററ രഥികഠം തേരില്പാത്തവരായ് ചിലര് 
പോരില്പ്പാഞ്ഞോടി വീരന്മാര് മത്തേഭങ്ങളുടച്ച വര്. ടി 

ഗജാഘപാദപാലന്മാര്കളേ രഥികര് ശിക്ഷിതര് 

അമ്പേയ്ക പരലോകത്തേക്കങ്ങയച്ചിതു ഭാരത॥ ി 

വിരുതേ റും സാദികളോ വളഞ്ഞു രഥിമാര്കളെ 
പോരില് ചുററിക്കൊന്നു ശക്തി പ്രാസര്ഷ്ടിനിരയാല് നൃപ! 6 

വില്ലേതതും ചില മത്ത്ൃയന്മാര് വളഞ്ഞു രഥിമാര്കളെ 
ഒരുത്തനെപ്പലരു മേററയച്ച, കാലരനൂക്കുടന്. 7 

കെ:മ്പന്മാരും രഥികളം വളഞ്ഞേററു മഹാരഥര് 
അന്തരായോധിയായ് *പ്പായും രഥിയെക്കൊന്നുവിട്ടുതേ. ൫ 

ചൊടിച്ചമ്പു പെരുത്തെയ്കവിടും രഥിയെയങ്ങനെ 

ചുററും വളഞ്ഞേറെറതിത്തു കൊ നാഗങ്ങാഠം മന്നവ! ി 

ആനയാനയൊടേററിട്ടു രഥീന്ദ്രന് രഥിയോടുമേ 

ശക്തി തോമര നാരാചനിരയാല്ക്കൊന്നു ഭാരത! 20 

കാലാഠംകളെളെയുടച്ചാനതേരശ്വങ്ങളുമങ്ങനെ 

കാണായി പോക്കളത്തിങകലാകുലം $ കൂട്ടിടംപടി. 11 

ചുററും പാഞ്ഞു ചാമരങ്ങഠം കൊണ്ടു ശോഭിച്ച വാജികഠം 

പാര് വിഴുങ്ങുംപാട ഹൈമവതഹംസങ്ങാം പോലവേ. 12 

ആ വാജികഠക്കുള്ള കുളമ്പടിയേററു ധരിത്രിയയം 

നഖക്ഷതം പൂണ്ട നാരിപോലെ ശോഭിച്ചു മന്നവ! 18 

അശ്വക്കുളമ്പൊലിയിനാല് തേരുരഠം ധ്വനിയാലുമേ 

പത്തിഘോഷത്താലുമാന ചീറീടുന്നൊച്ചയാലുമേ 14, 

വാദ്യാരാവത്താലുമേററം ശംഖനാദത്തിനാലുമേ 

1 ഘനദ്ധ്വനിം മേഘഗജ്ജനം. 2 അന്തരായോധി യായ എല്ലാ ദീക്കിമും 
എത്തി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടു, 3 ആകലം കുഴപ്പം. 



2010 ശല്യപവ്വം 

ഇടിവെട്ടംപടിക്കുള്ള മട്ടായി ഭൂമി ഭാരത. 16 

ഇരമ്പം വില്കളുടെയും മിന്നും വാഠംകളടേയുമേ 

കവചങ്ങളുടെയം ഭാസ്സാലറിയാതായിതൊന്നു മേ. 26 

ആനത്തുമ്പി ക്കൈകണക്കെക്കണ്ടിച്ച പല കൈകളും 

പിണയുന്ന പിടയ്ക്കുന്നിരൂക്കെടുക്കുന്നു ദാരുണം. 127 

ശിരസ്സകരം നിലത്തങ്ങു വീഴുന്നളവു മന്നവ! 

പനന്തേങ്ങകഠം വീഴന്നപോലെ കേഴംക്കായിതാരവം. 28 

നിലത്തു വീണുള്ള നിണുമണിമൂദ്ധാക്ക ളാല് നിലം 

ശോഭിച്ചു ചെന്താമരകളാലെന്നപടി ഭാരത! 19 

ജീവന് പോയിക്കണ് മറിച്ചു മുറിയേററുള്ളവറാി നാല് 

പത്മം നിരന്നതിന്വണ്ണം ഭൂമി ശോഭിച്ചു മന്നവ! 0 

നല്ലേയുരമണിഞ്ഞേററം ചന്ദനം തേച്ച കൈയ്ുകഠം 

ഇന്ദ്രദ്ധജങ്ങളെപ്പോലെ വീണു ശോഭിച്ചു മന്നിടം. 1 

ആനത്തുമ്പി കൈകെണക്കെപ്പോരിലേററു പതിച്ചവ 

നരേന്ദ്രക്ടള്ള തുടകഠം ചിന്നിശ്ശലോഭിച്ചു പോക്കളം. 22 

കബന്ധനികരം ചിന്നിച്ചുത്രചാമരമിശ്രമായ് 

ആപ്പടക്കാടു ശോഭിച്ച, പുത്ത കാടുകണക്കിനെ. 18 

അതില്പ്പോരാളികയം നൃപ, കൂസല് വിട്ട ചരിപ്പവര് 
കാണായ് രധിരാംഗന്മാര്? പൂത്ത കിംശു ചധാടിയില്. 24 

കാണായി തോമരശരപീഡയയററുള്ള കുംഭികഠം 

മുറിഞ്ഞ കാര്നിരകണക്കങ്ങുരിങ്ങും പതിപ്പതും. 26 

മഹാത്മാക്കഠം വധിച്ചീടമാനപ്പുട നരേശ്വര! 
കാമ്മോറ കാര്നിരകനേക്കെല്ലടം ചിന്നിയപ്പ്യൊഴേ. 2൫ 

കാറൊക്കുമാക്കരീന്ദ്രന്മാര് മന്നില് വീണിതുചുററുമേ 

യൃഗക്ഷ യത്തില് വ്രാഹതാദ്രികടംക്കു സമം വിഭോ! 27 

കുതിരക്കാരൊത്തു മന്നില് വീണുള്ളശ്വസമൂഹവും 

അങ്ങുമിങ്ങും കുനനുപോലെ കാണുമാറായിതടഃപ്പാഴേ. 28 

പോക്കളത്തിഭംലുണ്ടായീ പരലോകമൊലിപ്പുഴ& 

ചോരനീര് തേര്ച്ചുഴി കൊടിമര * മെല്ച്ചരലങ്ങനേ ൧9 

മെകനക്രം വില്ലൊഴുഠൊനക്കുന്നശ്വപ്പാറയങ്ങനെ 
മേദോമജ്ജച്ചറു കുടയന്നം പിന്നെഗ്ഗദോഡുപം 30 

കവചോഷ്ണീഷവും ചേന്ന പതാകാദ്രമമൊത്തഹോ! 
ശുൂരക്കു ഹഷ് മാംമട്ടില് ഭീരു പേടിച്ചിടുംപടി 31 

1 നിണമണിമൂദ്ധാക്കഠം -- ചോരപുരണ്ട തലകം. 2 രുധിരാംഗന്മഠാര് ടം 
ചോരപുരണ്ട അവയവങ്ങളോടുകൂടിയവര്. 3 പരലോകമൊലിപ്പുഴ-ംപരലേകേ 

ത്തിലേക്കു: ഒഴുകുന്ന നദി. 4 കൊടിമരം -ം.ധ്വജമാകുന്ന വൃക്ഷ ങ്ങ ളോടുകൂടി യത്തു. 
൫ എല്ച്ചരല് ടെ അസ്ഥി കണങ്ങളാകുന്ന ചരലോടുകൂടി യതു”. 



സങ്കലയുദ്ധം 3011. 

കുരുസൃഞ്ജയസമ്മിശ്രരാദ്പ്പുഴ യൊലിച്ചുതേ. 
പിതൃലോകത്തേക്കൊഴുകുമാഗ്ലോരപ്പുഴയോ ദ്ൂരതം ദൂമു 

കടന്ന ശൂരര് പരിഘക്കൈയന്മാര് 3 വാഹനങ്ങളാല് , 
അതിര്വിട്ടാവിധം ഘോരം ചതുരംഗബലക്ഷയം 33 

മുന് ദേവാസുരയുദ്ധാഭം പോര് നടക്കുമ്പൊഠം മന്നവ! 

ബസ്ധുക്കളെച്ചിലര് വിളിച്ചിതങ്ങിങ്ങും പരന്തച! 34 

ഭയാത്തരെത്തിരിപ്പിച്ചു വിളിച്ചാക്കുന്ന ബാന്ധവര്. 
അതിര്വിട്ടാവിധം ഭൂരിഭീഷണപ്പോര് മുഴുത്തതില് 30 

അജ്ജൂനന് ഭീമനും പോരില് മോഹിപ്പിച്ച, രിപുക്കളെ. 
വധിക്കപ്പെട്ടിടുന്നോരാ നിന്െറ സേന നരേശ്വര! 36 

അങ്ങുമിങ്ങും മയങ്ങിപ്പോയ” മത്തുള്ളംഗനപോലവേ. 
ഭീമാജ്ജുനന്മാര് മോഹിപ്പിച്ചപ്പടിക്കങ്ങ സേനയെ ി 

ശംഖും വിളിച്ചിതവിടെ മുഴക്കീ സിംഹനാദവും, 
മഹാശബ്ദും കേട്ടവാറേ ധൃഷ്ടദ്യമുന് ശിഖണ്ഡിയും 88 

ധമ്മരാജനെ മുന്പാക്കി മദ്രരാജന്െറ നേക്കു പോയ?. 

അതിലള്ളതമായ'ക്കണ്ടേന് ഘോരാകാരം ധരാപതേ! 390 

ശല്യനോട: ശ്ശൂരഭാഗം തിരിഞ്ഞങ്ങേറെറതിത്തതില്. 
മാദ്രീനന്ദനരൂക്കോടും കൃതാസ്രൂന്മാര് രണോദ്ധതര് 30 

വെക്കം വെല്വാന് നിന്ബലത്തോടങ്ങ പാഞ്ഞേറെറതിത്തു 

ജിതകാശികളായോരു പാണ്ഡവന്മാര് ശരങ്ങളാല് [തേ. 4൨ 
പലപാടോടിച്ചിടം നിന് പട പിന്മാറി ഭാരത! 

നിന്മക്കഠം കാങ്ചദവ കൊല്ലപ്പെട്ടിടും പടയപ്പൊഴേ കമ 

വില്ലന്മാരെയ്കകററീട്ട ദിക്കു പററീ മഹീപതേ! 
ഹാഹാകാരം പെരുത്തുണ്ടായ് നിന്െറ യോധക്കു ഭാരത! 63 

നില്ല നിലള്ലെന്നുമുണ്ടായിതോടിച്ചീടന്ന വന്പരില് 

തമ്മില് പോരില് ജയം മോഹിച്ചീടും ക്ഷത്രിയരില് പരം. 44 

പാണ്ഡവന്മാരുട്റ്കും നിന്ഭടര് പാഞ്ഞോടിയപ്പൊഴേ 
പോരില് പിട്ടും പ്രിയസുതട്രാതൃമുത്തച്ചു ദരയുമേ ി 
സ്വസ്രീയമാതുലന്മാരെബ്ബന്ധുസംബന്ധിമാരെയും. 
ഗജാശ്വങ്ങളെയോടിച്ചുപോയീ യോധരസംഖ്യമേ 36 
ആത്മരക്ഷഷ്ണ്ു നോക്കീടും നിന്നാഠംക്കാര് ഭരതഷ്ഭ! 

1 പരീഘക്കൈയന്മാര് --ഇരിമ്പലയ്ക്റു കൈയില് ധരീച്ചവര്. 2 വഹേന 
അ്ങാം ംരഥത്തുരഗാദികളാകുന്ന നാകകഠം. 



10. സങ്കലയുദ്ധം 

ചിത്രസേനന് , സത്യസേനന്, സുഷേണന് എന്ന മൂന്ന കഞ്ഇപുത്രന്മാരെ 
നകുലന് വധിക്കുന്നു. അതോടെയ്യദ്ധം കൂടതല് ഭയങംരമാകുന്നു. ജയപരാ 
ജയങ്ങളെപ്പഠഠി ഇരുകൂടരും സംശയഗ്രയ്കരാകുന്നു, 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

സൈന്യം ചിന്നിച്ച തായ'ക്കണ്ട മദ്രരാജന് പ്രതാപവാൻ 

സൂതനോടോതി: “*വിടെടോ മനോജവഹയങ്ങളെ. 1. 

ഇതാ നില്ലുന്നു രാജാവു പാണ്ുപുത്രന് യുധിഷ്ടിരന് 

ശോഭയാന്നു പിടിച്ചീടം വെഞ്കൊററക്കുടയോടുമേ. 2 

അങ്െന്നെയെത്തിക്കുകുടന് കാണന് കൈയുക്കു സൂതം നീ 

ഇന്നെന്െറ മുന്ചില് പോരിന്നു നില്ലാനാവില്ല പാണ്ഡവര്.” 

എന്നു കേട്ടുടനേ പോയീ മദ്രരാജന്െറ സാരഥി 
യുധിഷ്യിരന് സത്യസന്ധന് ധമ്മരാജനെഴുന്നിടം. ട് 

ഈക്കില്പ്പാഞ്ഞേറെറാരാപ്പാണ്ഡുപുത്രന്മാരുടെ വന്പട 

താങ്ങി ശല്യ നൊരാളേന്തുമാഴിയെക്കരപോലവേ. ൭ 

പാണുപൃത്രപ്പടത്തള്ളല് ശല്യനില്ച്ചെന്നു മാരിഷ! 
കുന്നില് പ്പുഴയൊഴുക്കെന്നവണ്ണം നിന്നിതു സംഗരേ. 6 

പോരില് പൊരുതുവാന് നില്പും ശല്യനെക്കണ്ടവാറുടന് 
ചത്തൊഴിക്കാനുറച്ചിട്ട തിരിച്ചിതു കുരുക്കളും. 7 

ഭാഗം വെച്ചുണിയിട്ടി ട്ടായവര് ഭൂപ, തിരിക്കവേ 
തുടന്നിതു മഹാരദദ്രം ചോരനീര് ചാടുമാഹവം. 8 

ചിത്രസേനമനാടൊത്തേററൂ നകുലന് യുദ്ധദുമ്മദന് 
അവര് തമ്മിലടുത്തിട്ട ചിത്രമാം വില്ലെടുത്തവര് 9 

ഇളകും കാര്കളെപ്പോലെ വഷിച്ചവരിടംവലം 
നനച്ച, ശരതോയത്താല് പോക്കളത്തില് പരസ്സുരം. 10 

പാണ്ഡവന്നും മറവവന്നും കാണ്മീലിവിടെയന്തരം 
കൃതാസ്രൂരൂക്കര തേരോട്ടപ്പടക്കളിരുപേരുമേ 21 

തമ്മില്ക്കൊല് വാന് മുതിന്നള്ളോര് ഛിദ്രം“നോക്കീടിനാ 

തേച്ച, ട്ടിയോരു ഭല്പത്താല് ചിത്രസേനന് ധരാപതേ! [രവര്. 

നക്ുലന്തന്െറ വില്പങ്ങ പിടിപ്പാട്ടില് മുറിച്ചുതേ. 

വില്പറേറാരവനില് സ്വണ്ണപംഖതീക്ഷ്ണശരത്രയം 1. 

സംഭ്രമിക്കാതവന് നെററിത്തടത്തിങ്കല് തറച്ചുതേ. 
കൂരന്പെയ്തങ്ങു കൊന്നാനായവന്നുള്ള ഹയങ്ങളെ 14. 

കൊടിയും സാരഥിയെയും മുമ്മുന്നവ്പവെയ്ക്ക വീ,ക്സിനാന്. 

ശത്രുവെയ്ക്കു ലലാടത്തിലേററ മൂന്നു ശരങ്ങളാല് 15 

ൽ ഛിദ്രം -:പഴുതു'. 
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രാജന് ശോഭിച്ചു നകുലന് ത്രിശൃംഗാദ്രി*കണക്കിനെ. 
അവന് വില്പററു തേര് പോയോന് ഖാംഗചമ്മങ്ങളേന്തിയോന് 

തേര് വിട്ട വീരന് ശൈലാഗ്രാല് സിംഹംപോലങ്ങിറങ്ങി-- 
കാല് നടനയ്റകെത്തുമവനില് ശരം വഷിച്ചിതായവന് [നാന്. 

ഗ്രസിച്ച, നകുലന് ചമ്മംകൊണ്ടതോ ലഘയവിക്രമന്. 
ചിത്രസേനത്തേരിലെത്തിച്ചിത്രയോധി ജിതശ്രമന് 18 

സ്വ൮സൈന്യങ്ങളം കാണ്ടെച്ചാടിക്കേറീ മഹാളജന്. 
മുടിച്ചാത്തും കുണ്ഡലവും നന്മക്കും നീണ്ട കണ്ണുമായ് 19 

ചിത്രസേനന്നുള്ള തല ദേഹാല് കണ്ടിച്ചു പാണ്ഡവന്; 
തേര്ത്തടത്തില് ചത്തു വീട സൂരൃസന്നി ഭനാമവന്, ക0 

ചിത്രസേനനെ വെട്ടിക്കണ്ടങ്ങു നില്ലും മഹാരഥര് 
നന്നുനന്നെന്നായി വാക്കീ മുഴക്കീ സിംഹനാദവും. 2 

ഭ്രാതാവിനെക്കൊന്നു കണ്ടു കണ്ണാത്മജര് മഹാരഥര് 

സുഷേണസത്യസേനന്മാര് കൂരമ്പെയ്കതീടിനാരുടന്. കമ 

രഥീന്ദ്രര് പാണ്ഡവരുടെ നേക്കു പാഞ്ഞേററിതപ്പൊഴേ 
കൊല്വാന് കാട്ടില് ഗജത്തിന്നേറ്റ്ത്തെം വ്യാഘ്ങ്ങഠം-- 

ആര്ത്തേരാളിയില് വഷിച്ച, കൂരമ്പങ്ങിരുപേരുമേ [പോലവേ. 
ജലം തൂകും കാര്കഠം പോലെ ശരാഘം രൂകിടുന്നവര്. 2 

എങ്ങുമമ്പവേററവന് പാരം ഹൃഷ്ടനായ” പാണ്ഡുനന്ദനന് 
വേറേ വില്ല്ൊന്നെടുത്തിട്ട തേരില്ക്കേറീട്ട വീര്യവാൻ 25 

പോരില് നിന്നീടിനാന് വീരന് ചൊടിച്ചന്തകസന്നിഭന്. 
ആസ്സ്സോദരന്മാര് നൃപതേ, മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 26 

അവന്െറ തേര് തകത്തീടാന് വാശി പൂണ്ടു ധരാപതേ! 
ഉടന് ചിരിച്ചു നകുലന് നാലാല് നാലിനെയും രണേ ക 

കൂരമ്പാല് സത്ൃയസേനന്െറ ഹയങ്ങളെ വധിച്ചുതേ. 
പൊന്കടക്കെട്ടുമായ“ത്തേച്ച നാരാചത്തെത്തൊടുത്തുടന് 28 

മുറിച്ച, പാണ്ഡവന് ഭൂപ, സതൃസേനന്െറ കാര്മ്മുകം. 
ഉടന് വേറേ തേരിലേറി വേറേ വില്ലുമെടുത്തുടന് 29 

സത്യസേനന് പാണ്ഡവന്െറ നേക്കണഞ്ഞു സുഷേണനും. 
കൂസാതാഞ്ഞെയ്തി തവരെ മാദ്രീപുത്രന് പ്രതാപവാന് 90 

ഈരണ്ടമ്പുകളെക്കൊണ്ട പോക്കളത്തിങ്കല് മന്നവ. 
സുഷേണന് കോപമൊടുടന് പാണുപപുത്രന്െറ വില്ലിനെ 31 

ചിരിച്ചറുത്തു യുദ്ധത്തില് ക്ഷൃരപ്രത്താല് മഹാരഥന്. 
ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തി നകുലന് ക്രോധമൂര്ച്ചിതന് 32 

ആസ്സഷേണനെയഞ്ചെയ്യൊരമ്പാല് കണ്ടിച്ചു കേതുവും, 

സത്ൃസേനന്െറ വില്ലും കൈയുറയയം പിന്നെ മാരിഷ! 33 

ൽ ത്രി ശൃംഗാദ്രി മൂന്നു കൊടുമൂടറ കളോടുകൂടീയ പവ്വതം. 
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അറുത്തിതുടനേ പോരിലതിലൊത്താത്തിതാളകയം. 
ശത്രുഘ്ൃമായ് ഭാരമേല്ലം വേറേ വില്ലൊന്നെടുത്തവന് 

എല്പാബ്ഭാഗവുമമ്പെയ്കു മൂടിനാന് പണ്ഡുപുത്രനെ. 
ആശ്ശുരഘം തടുത്തിട്ട നകുലന് ശത്രുനാശനന് 
ഈരണ്ടെയ് രൂ സത്ൃയസേനസുഷേണന്മാരെയൊപ്പമേ. 
അവരിങ്ങോട്ടെതിത്തെയ് രൂ വേറേ വേറേ ശരങ്ങളെ 

ഇവര്െറ സാരഥിയെയ്ും കൂരമ്പെയ്തിതു മന്നവ! 
സത്യൃയസേനന് മാദ്ദിജന്െറ വില്ലും പിന്നെ രഥേഷയ്യം 

വേറേ രണ്ടമ്വെയ്കറുത്തു കൃതഹസ്പുന് പ്രതാപവാൻ. 
തേരില്നിന്നാ രഥിമ്രേഷ്യനെടുത്തു രഥശക്തിയെ 
പൊന്തണ്ടുമായ" കൂത്തു മെഴുക്കിട്ട മിന്നിത്തെളിഞ്ഞതായ് 
നാവു നീട്ടും വിഷം കൂടം നാഗിക്കൊത്തതിനെ പ്രഭോ! 

പൊക്കിച്ചാട്ടീ സംഗരത്തില് സത്യസേനന്െറ നേക്കുടന്. 
അവന്െറ ഹൃദയം നൂറായ് പിളന്നിതതു മന്നവ! 

ചൈതന്യം വിട്ടവന് ചത്തുവീട തേത്തട്ടില്നിന്നുടന്. 
ഭ്രാതാവിനെക്കൊന്നു കണ്ടു സുഷേണന് ക്രോധമാന്നവന് 

അരം നകുലനെപ്പോരില് പരം വിരഥ”**നാക്കിനാന്; 
പദാതിയാം പാണ്ഡവനില് വഷില്ല, വിശിഖങ്ങളെ. 

ദ്രപദേയന് നകുലനെത്തേര് പോയിക്കണ്ടുടന് രഥി 

സുതസോമന് ചെന്നു പോരിലച്ചുനെക്കാത്തുകൊള്ളവാന്. 

നകുലന് സുതദസാമന്െറയാത്തേരില് കേറിയപ്പ്പൊഴേ 

ശോഭിച്ചു, ഭരതശ്രേഷ്ന് കുന്നില് സിംഹംകണക്കിനെ. 

അവന് മറെറാരു വില്ലേന്തിപ്പോരടില്ല,, സുഷേണനായ് 

അവര് തമ്മിലടുത്തിട്ടു ശരവഷങ്ങളാലുടന് 

പരസ്തുരം വധത്തിന്നു യത്തിച്ചിതു മഹാരഥര്. 
ക്രദ്ധന് സുഷേണന് മൂന്നനു പഠണ്ഡുപുത്രനന്െറമേല് പരം 

സൃതസോമറെറ മേല്ക്ക്കൈറ്റ്റും മാറത്തും കേററി വിംശതി. 
ഉടന് ചൊടിച്ചു ദൃപതേ, നകുലന് ശത്രുനാശനന് 

അന്വേയ്കവന്െറ ദിക്കൊക്കെ മൂടിക്കെണ്ടിതു വേഗവാന്. 
മുന കൂത്തു വിളങ്ങീടുമദ്ധചന്ദ്രമെടുത്തുടന് 

ഉക്കിലെയ് തൂ സംഗരത്തില് കള്ണ്ണപുത്ര൭ന്റ നേക്ക വന്. 
അവന്െറ തലയാബ്ബാണംകൊണ്ടരിഞ്ഞു നൃപോത്തമ! 

സവ്൮വസൈന്യങ്ങളും കാങ്ചെ,യതൊരത്ജുതമായിതേ. 
മഹാത്മാവായ നകുലന് കൊന്ന൨.ന് വീണു മന്നവ! 

നദീവേഗംകൊണ്ട വീണ തീരവ്ൃക്ഷംകണക്കിനെ. 

കണ്ണപുത്രവധം കണ്ടു നകുലന് തന്െറ കേററവും 

ൽ വിരഥനംരഥം നശിച്ചവന്. 
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നിന്െറ സൈന്യം ഭയപ്പെട്ട പാഞ്ഞോടീ ഭരതഷഭ! 
ആസ്റ്സേന്യത്തെ മഹാരാജ, മദ്രരാജന് പ്രതാപവാൻ 62 

പാലില്ല, പടയില് ശശൂരന് സേനാപതിയരിന്ദമന്ം 
നിന്നൂ ഭയം വിട്ട നൃപ, സൈന്യത്തേ നിത്തിയങ്ങനേ 68. 

സിംഹനാദം ചെയ്ത കടുചാപഘോഷം മുഴക്കിയയം. 

വില്ലാളി പോരില് പാലിച്ച നിന്നാഠംക്കാരവനീപതേ! 93 

ശത്രു ക്ളേ:-ടെതിത്തേററു ചുററുമേ വ്ൃഥയെന്നിയേ. 

വില്ലാളി മദ്രേശ്വരനെപ്പററിച്ചുററും നിരന്നവര് 65 

നിന നൃപം മഹാത്മാക്കളെങ്ങുമമ പോരിനുന്നിയോര്. 

ഭീമസേനന് സാത്യകിയും മാദ്രിഭ പ:ണ്ഡുപുത്രരും 56 

അരിന്ദമന് ഹ്രീനിഷേവന് ! ധമ്മജന് മുന്പിലാംപടി 

പോരില് ചുററും നിന്നു വീരര സിംഹനാദം മുഴക്കിനാര്; 8? 

ഉഗ്രബാണദ്ധാനികളം പല ക്ഷ്വേളാരവഃങ്ങളും. 
ഏവം മുററും നിന് ഭടന്മാരുടന് മദര ധിരാജനെ 68 

ചുഴന്നു വാശിപൂണ്ടൊത്തു വീണ്ടും പോരിന്നൊരുങ്ങിനാര്. 

തുടര്ന്നു പിന്നെഴും യൃദ്ധം ഭീരുക്കഠംക്കു ഭയങ്കരം 69 

ചത്തൊഴിക്കാനുറചച്ചുററ നിന്കൂട്ടക്കും പരക്കുമേ . 
പണ്ടാദ്ദേവാസുരരണരമുണ്ടായപടി മന്നവ! 60 

നിഭയന്മാക്കു നൃപതേ, കാലനൂ൪ പുലരുംപടി 

രാജന്, സംശപ്ഏകവധം ചെയ്തുടന് കപികേതനന് 61 

ആക്കാരവപ്പടയിലേക്കാഞ്ഞേററൂ പ൦ണ്ഡുനന്ദനന്. 
ധൃഷ്ടദ്യര്രാദ്യരവ്വണ്ണം ഹൃഷ്ടൂര് പാണ്ഡവരേവരും 62 

ആര്ഭഞ്ഞററിതഠാസ്സ്റേനയിങ്കല് കൂരമ്പുകരം ചൊരിഞ്ഞവര്; 

മയക്ക 5 മായ് പാണ്ഡവന്മാര് മശക്കീടുമവക്കഹോ! 903 

ദിക്കും വിദിക്കുമറിയാതായീ സൈന്യങ്ങളേയുമേ 
പഠണ്ഡവന് വിട്ട കൂരമ്പുകൊണ്ടു പൂരിച്ചു മുററുമമേ. 64 

വീരര് ചത്തും തകന്നുംതാന് ചുററുമേ പാഞ്ഞു ചിന്നിയും 
കുഴങ്ങും കുരുഭസൈനൃത്തെക്കൊന്നൂ ഥികര് പഗണ്ഡവര്. 65 

അവ്വണ്ണം പം ണ്ഡസൈന്യത്തെച്ചുററുമമ്പെയ്ക്ു മന്നവ! 

പോരില് നിന്മക്കളം കൊന്ന നൂറുമായിരവും ശരി. 66 

തമ്മില് കൊല്ലപ്പെട്ട പഠരം തപിക്കും പട രണ്ടുമേ 
വ്യാകലപ്പെട്ട വഷത്തിലെഴും പുഴകഠംപോലവേ. 67 

പിന്നെയുഴയപ്പെട്ട നിന്കൂട്ടക്കേററവും പെരുതാം ഭയം 

അമ്മട്ടുണ്ടായ വന് പോരില് പാണ്ഡവക്കും നരേശ്വര! 68 

1 ഫ്രീനിഷേവന്- സദ്ധത്തന്. 2 ക്ഷേവേളാരവം സിംഹനാദം, 3 മയ 
ക ട് മോഹാലസ്യം. 



1 1, സങ്കുവയുദ്ധം 

ശല്യനന്െറ പരാകൃമംം പാണ്ഡവരുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവന് ശല്യന്െറ നേക്ക 
തിരിയുന്നു. എല്ലാവരും ചേന്റഃ അസ്ത്രപ്രയോഗം കൊണ്ടു" ആ സേനാപച 
തിയെ ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്നു. ഭീമന് തേരാളിയെ വധിച്ചതോടുകൂടി ശല്യന് 
ആ രംഗത്തുനിന്നു പിന്മാറുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ആസ്റ്സൈന്യമൊട്ടുക്കിളകിത്തമ്മില്ക്കൊന്നു മുടിക്കവേ 

യോധര് പാഞ്ഞീടവേ പാരം കൊമ്പനാനകളാക്കവേ, [ 

കാലാളകഠം പെരുംപോരില്ക്കൂക്കിയാത്തീടുമപ്പൊഴേ 
ഹയങ്ങളും നരപതേ, പലപാടോടിടുമ്പൊഴേ, 7] 

ക്ഷയം ദാരുണമായ വായ്റ്കുദ്ദേഹിക്കൂട്ടം നശിക്കവേ 
നാനാശസ്്രം ചിന്നിടവേ തേരാനകളെതിക്കവേ, 8 

സംഗ്രാമശൂരര് ഹഷിക്കേ ഭീരുക്കഠം ഭയമേല്ലവേ 

തമ്മില് ക്കൊല്വാന് മുതിന്നിട്ട യോധന്മാര് കയറുമ്പൊഴേ, 4 

മഹാഘോരം പ്രാണന്നേട്ടമുള്ള ചൂതു നടക്കവേ 
കാലനൂര് പുലരുന്നോരു ഘോരയുദ്ധം മുഴുക്കവേ, 6 

പാണ്ഡവന്മാര് നിന് ബലത്തെക്കുരമ്പെയ്ത മുടിച്ചുതേ 
അവ്വണ്ണം നിന് ഭടന്മാരും കൊന്ന പാണ്ഡവയോധരെ. 

ഭീരുഭീഷണ മാ യുദ്ധമപ്രകാരം നടക്കവേ 
പുവ്വാഹ്നത്തില്പപ്പോക്കളത്തില്ബ്ഭാസ്റ്റരോദയകാലമേ 7 

രാജന്, വന്പന് കാപ്പവരാം മെച്ചം നേടിയ മാററലര് പ്പ 

ച 

പൊരുതീ നിന് പടയൊട$ ചത്തൊഴിക്കാനുറച്ചുതാന്. ൫ 

മെച്ചം നേടിപ്പ്ൊൊരുതിടുമൂക്കര് പാണ്ഡവര്മൂലമേ 
തളന്നു പോയ് നിന് പട തീയേററ മാന്പേട പോലവേം ഉ 

ചേററില് ക്ഷീണപശുപ്പാടാടപ്പട മാ്ടന്ന കണ്ടുടന് 
കയററുവാനേററു ശല്യന് പാഞ്ഞേററു പ൦ണ്ഡുസേനയില്. 10 

ചൊടിച്ചു മദ്രക്കരചന് നല്ല വില്ലുമെടുത്തുടന് 
കൊല്വാനൊരുമ്പെട്ട പഠണ്ുപുത്രരോടേററിതാഹവേ. 11 

മഹാരാജ, രണത്തിങ്കല് ജയം നേടിയ പാണ്ഡവര് 
ശല്യൃയന്െറ നേക്കണഞ്ഞെയ'രൂ കൂത്തുമൂത്ത ശരങ്ങളെ. 12 

തീക്ഷ“ണബാണങ്ങളാലപ്പേോംഠം ബലവാന് മദ്രനായകന് 
പീഡിപ്പിച്ചാനാപ്പുടയെദ്ധമ്മജന് കണ്ടനില്ലവേ. 23 

അപ്പോളണ്ടായി നൃപതേ, നിമിത്തങ്ങഠം പലേതരം 
മുഴക്കത്തോടുമിളകീ മലയോടൊത്ത മന്നിടം. 14, 

ദണ്ഡശൂലം മുഖത്താളിപ്പിളരുംപടി ചുററുമേ 

ൽ ചേററില് ക്ഷീണപശുപ്പാടു-ചേറില് പുതഞ്ഞു ക്ഷീണിച്ച പശുവിനെ 
പ്പോലെ [) 
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കൊള്ളി മീനക്കനില്ത്തട്ടിത്താഴേ വീണിതു ഭൂമിയില്. 15 

മൃഗങ്ങളും പോത്തുകളും ഖഗങ്ങളമിളാപതേ! 

പലപാട്ും നിന്പടയെയിടംവെച്ചിതു മന്നവ! 16 

വ്യാഴവും വെള്ളിയയം പിന്നെബ്പധനോടിടചേന്നഹോ! 
പിന്നിലായ പാണ്ഡവനമാക്കു മുററും മന്നോക്കു മുന്നിലായ. 

ശ്രസ്ത്രാഗ്രത്തില് ജ്വാല പൊങ്ങി കണ്ണില് തട്ടിച്ചൊരിഞ്ഞുടന്; 
ഇരുന്നു കാകോലുകങ്ങഴം** ശിരസ്സിങകല്ദ്ധ്വജത്തിലും. 18. 

ആ യുദ്ധമതൃഗ്രമായീ സംഘചചാരികഠം തങ്ങളില്. 

പിന്നെസ്റ്സേന്യങ്ങളൊക്കേയും ചെന്നടുത്തു ജന.ധിപ! 19 

കരുക്കളേററൂ രാജാവേ, പാണ്ഡവപ്പുടയോടുടന്. 
ശല്യനോ ശരവഷത്താലിന്ദ്രന് വഷിച്ചിടംപടി 20 

ഉള്ളം മാക്്ലാതെ വഷിച്ച, കാന്തേയന് ധമ്മപൃത്രനെ. 
പൊന്കടക്കെട്ടു മായ" ത്തേച്ച കൂരമ്പാല് ഭീമനേയുമേ 21 

മാദ്രിഭൂപാണ്ഡവരെയും ദ്രപദേയരെയൊക്കയും 

ദൂപദാത്മജശൈനേയശിഖണ്ഡികളെയും പരം മ 

ആള വീതം പതിപ്പത്തു ബാണമെയ്ക മഹാബലന് 
മഴക്കാലത്തിന്ദ്രമട്ടില് ശരവഷം തുടങ്ങിനാന്. 23 
രാജന്, പ്രഭദ്രകന്മാരുമേറെസ്സ്റോമകയോധരും 
ശല്യനൊയമ്പവേററു വീണും കാണായീ വീണിടുന്നതും. ക്ട 

കടുന്നല്നിരപോലേയയമീയാന്കൂട്ടംകണക്കിലും 

കാറില് നിന്നിടിവാഠ: മട്ടും വീണൂ ശല്യന്െറയമ്പുകം. 98 

ആത്തിപ്പെട്ടു ഗജാശ്വങ്ങഠം കാലാഠം തേരാളി മാര്കളം 

ശല്യന്െറയമ്പേററു വീണൂ ഒഭ്രമിച്ചവ്വണ്ണമാത്തുപോയ്. 6 

ക്രോധാവേശം പൂണ്ടമട്ടില് മദ്രേശന് പരരുഷത്തിനാല് 
കാലന് വിട്ടന്തകന്മട്ടില് പോരില് മൂടീ രിപുക്കളെ. 7 

ആത്തു കൊള്ളുന്ന മദ്രേശന് മേഘാരാവന് മഹാബലന് 
ശല്യന് കൊന്നു മുടിപ്പോരാപ്പാണ്ഡവപ്പുടയപ്പൊഴേ 28 

അജാതശത്രു കരന്തേയന് ധമ്മജാന്തികമെത്തിതേ. 
കൂരമ്വെയ്യടരില് സൈന്യം ചിന്നി ക്കൈവേഗമുള്ളവന് 29 

പെരുത്ത ശരവഷ്ത്താല് ധമ്മജന്നാത്തി നല്ലിനാന്. 
അവന് വരുമ്പോഠം പതൃശ്വമൊത്തു കോപി യുധിഷ്ഠിരന് 30 

തോട്ടിയാലാനയെപ്പോലെ തടുത്തു വിശിഖങ്ങളാല് 
ആശീവിഷോഗ്രമാം ബാണമവന്നേക്കെയ്കു ശല്യനും 31 

ഉരക്കിലാ യോഗ്യനെക്കീറീട്ടതു വീണ ധരിത്രിയില്. 
ഉടന് ഭീമന് ചൊടിച്ചിട്ടകങ്ങേഴമ്പെയ്കിതു ശല്യനെ 32 

&* കാകോലോകങ്ങഠം ച കാക്കുകളം മൂങ്ങകളും. 
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സഹദേവനുമഞ്ചേവം നകുലന് പത്തു ബാണവും. 
ശത്രുജിത്താം ശുരനാത്തായനിയിങ്കല് ശരങ്ങളെ 38. 

പാഞ്ചാലീപൃത്രര് വഷിച്ചു, മലയില്ക്കാര്കഠം പോലവേ. 
ചുററുമേ ശല്യനെപ്പാത്ഥര പീഡിപ്പിപ്പതു കണ്ടുടന് 

ക്ൃപനും കൃതവമ്മാവും ചൊടിയാല് പാഞ്ഞുകേറിനാര്. 

സാബലേയന് ശകുനിയും മഹാവീര്യനുലുകനും 

മെല്ലെച്ചിരിച്ചുകൊണ്ടശ്വത്ഥാമാവു രഥിവീരനും 

നിന്മക്കളേവരും ചെന്നു കാത്തു ശലൃനെയാഹവേ, 

മുന്നു ബാണങ്ങളാഞ്ഞെയ്ക കൃതവമ്മാവു ഭീമനെ 
പെരുത്ത ബാണവഷത്താല് തടുത്തു ക്രുദ്ധരൂപനെ. 

ബാണം വഷിച്ചാത്തനാക്കീ ധൃഷ്യദ്യമുനെയാക്കു,പന് 
ദ്രരണി മാദ്രേയരില്ച്ചെനൂ സാബലന് ദ്രപദേയരില്. 

പോരില് കൃഷ്ണാജ്ജുനന്മാരെ യേധവര്യന് സുയോധനന്. 
എതിത്തേററുഗ്രതേജസ്സ ശരം വഷിച്ചു ശക്തിമാന്. 

ഏവം ദ്വന്പ്വങ്ങഠം പലതും നിന്നാഠകക്കാക്കരിവീരരായ് 
വിചിത്രഘോരരൂപങ്ങളങ്ങുമിങ്ങും ധരാപതേ! 

ഭീമന്െറയയ,ക്ഷ൨ ഇ്ണാശ്വങ്ങളെബ്ഭേോജന് വധിച്ചുതേ. 
അവന് തേര് വിട്ട റങ്ങീട്ട ഹതാശ്വന് പഠണ്ഡുനന്ദനന് 

ഒണ്ഡേന്തും കാലനെപപ്പോലെ ഗദയേന്തിയെതിത്തുതേ, 
നേരിട്ടു സഹദേവാശ്വങ്ങളെക്കൊന്നിതു മദ്രപന് 

ശല്യന്െറ മകനെക്കൊനനൂ സഹദേവനുമപ്പെഠേ. 
കൃപാചാര്യന് പൊരുതിനാന് ധൃഷടദ്യമുനൊടങ്ങനെ 

34 

36 

36 

877 

38 

39 

30 

41 

42 

438 

കൂസാത്തോനോട$ കൂസാത്തോന് യത്നിപ്പോനോടു യത്നവാന്,. 
ആഴം വീതം പത്തു ബാണത്താല് വീരരാം ദ്രപദേയരെ 

എയ് രൂ ദ്രോണജനൊട്ടേറെച്ചെൊടിക്കാതെ ചിരിച്ചുതാന്. 
കൊന്നാന് വീണ്ടം ഭീമനുടെ തുരഗങ്ങളെയാഹവേ 

അവന് തേര് വിട്ടടന് ചാടി ഹതാശ്വന് പാണബുനന്ദനന്. 

കാലദണ്ഡു കണക്കോങ്ങിഗ്ഗദയെ ക്രദ്ധനാം ബലി 

പൊതുക്കിയശ്വങ്ങളെയും കൃതവമ്മന്െറ തേരുമേ, 
പാണ്ഡുസോമകരെ ക്രുദ്ധന് ശല്ൃന് കൊന്നു ധരാപതേ! 

വീണ്ടും കൂരമ്പെയ്ക പീഡിപ്പിച്ചാനാദ്ധമ്മപുത്രനെ. 
പോരിലായവനെബ്ഭീമന് ക്രുദ്ധന് ചുണ്ടു കടിച്ചുടന് 

മുടിക്കു വാനുറച്ചിട്ട വീരൃയവാന് ഗദയേന്തിനാന്--- 
യമദണ്ഡംപോലെയതു കാളരാത്രികണക്കിനെ 

ഒട്ടേറെയാനയാളശ്വപ്രാണനാശമണപ്പതായ് 

3 

45 

36 

3? 

48 

കട 

പൊന്നിന്പട്ടം പതിച്ചേററം ജ്വലിക്കും കൊള്ളിമീന്പടി 50 

ശൈക്യായസി മഹാ൨ ജൂകല്പവ്യാളോഗ്രയായഹോ! 
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അകില് ചന്ദനവും പുൃശി പ്രിയനാരികണക്കിനെ 63 
വസാമേദോരക്തലിപ്മൃതൃജിഹ്വ? കണക്കിനെ 
പടുഘണ്ടാരവത്തോടും ശക്രാശനി 9കണുക്കിനെ ൭2 

ഉറയുരും പാമ്പിനൊത്തു മദനീരു കലനതായ് 
ശത്രുസൈനൃത്രാസിനിയായ് സ്വസൈന്യാനന്ദകര്ത്രിയായ് 

മന്നില് പുക്തായ് പാരം മലയ്യം പിളരുന്നതാംം 

കൈലാസത്തിലുമേശന്െറ സഖിയാമളകേശനെ ൭൪ 

ബലി ഭീമന് ചൊടിച്ചേല്ലേ വിളിച്ചതിതുകൊണ്ടുതാന്, 
ഗവ്വിച്ച മായാമയരാം പല ഗുഹൃകരെബ്ബലി 66 

മന്ദാരാത്ഥം ഗന്ധമാദനാദ്ര കൊന്നിതിതൊന്നിനാല്. 
പലപേരും തടുത്തിട്ടും പാഞ്ചാലീപ്രിയമോത്തവന് 06 

എട്ടു മൊട്ടായ് ൨ ജൂമണി കെട്ടി ൨ജൂഘനത്തൊടുടം 
മിന്നുമാഗ്ലദയായ് ചെന ശല്യനോടട മഹാളജന്. 67 

യൃദ്ധദക്ഷം ഘോരനാദമുള്ളോരാഗ്ലദയാലുടന് 

ശല്്യ൭ന്െറ വേഗമുള്ളശ്വം നാലിനേയയം പൊതുക്കിനാന്. 98 

വിരിഞ്ഞ മാറില് കോപിച്ചു ശല്യന് തോമരമാഹവേ 
തറച്ചിതലറും വീരന് വീഒആ മമ്മം പിളന്നതും. 69 

ഭീമന് കൂസാതെകണ്ടിട്ടാത്തോമരംതാന് പറിച്ചുടന് 
പിളര്ന്നു ഹൃദയം നോക്കി മദ്രരാജന്െറ സുതനെ. 60 

ചട്ട പൊട്ടിച്ചോര കക്കിക്കരഴംക്കെട്ട തകന്നവന് 
നേരേ വീ൬൭൭ പരം ദീനന് പിന്വാങ്ങീ മദ്രനായകന്ം 61 

ചെയ്തതിന്നെതിര് ചെയ്തിട്ട ശല്യന് വിസൂയമാണ്ടുടന് 
ഗദയേന്തി ഗ്ലോരമുത്തിയെതിരാളിയെ നോക്കിനാന്. 62 

ഉടന് തെളിഞ്ഞു പാത്ഥന്മാര് പൂജിച്ച, ഭീമസേനനെ 
അക്ിഷ്ടകാരിതന് ഘോരകമ്മം കണ്ടിട്ടു സംഗരേ. 639 

12. ശല്യയ്യധിഷ്ഠിരയുദ്ധം 

ഭീമനും ശല്ൃനും തമ്മില് വീണ്ടും ഏ്രാവമുട്ടുന്ന. അവര് തമ്മിലുള്ള 
ഗദായുദ്ധം. പരസ്പരം ഗദാഹഘാതമേററ രണ്ടുപേരും മോഹാലസ്യപ്പെടുന്നു. 
ശഗല്യനും ധമ്മപുത്രനും തമ്മില് ഏറവമട്ടുന്ന. കയരവസേനാനായ കന്െറ 
ചക്രരക്ഷകന്മാരായ ചന്്രസേനനേയും ദൂമസേനനേയും ധഗ്മപുതൃന് കൊല്ല 
നന. ശല്യനന്െറ ശരവഷമേറവ പാണ്ഡവജോഷ്ചന് അസ്തവിക്രമനായിത്തീ 
രുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

സൂതന് വീണതു കണ്ടിട്ടങ്ങിരുമ്പഗദ ശല്യനും 
ഏന്തി നിന൬ൂ നരപതേ, കലുങ്ങാതദ്രിപോലവേ. 2 

1 ॥ വസാമേദോരക്ത ലി പമൃതൃജിഹ്വ--വസയ്യം മേദസ്സ്ം ചോരയും പുരണ്ട 

മൃതൃവീ ന്െറ നംക്കു”. 2 ശക്രാശനീ - ഇന്ദ്രനെ വഭ്ൂം . 
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ദീപ്കാലാഗ്നിനിഭനെപ്പാശഹസ്താന്തകാഭനെ 

ശൃംഗികൈലാസസമനെ വ്ാഡ്യയേന്ദ്രസമാനനെ കൂ 

ശുൂലിഹര്യക്ഷോപമനെക്കാട്ടില് മത്തദ്വിപാഭനെ 

അവനെപ്പാഞ്ഞെതിത്തേററു ഭീമന് വന് ഗദയേന്തിയോന്. 3 

അപ്പ്യോഠം ശംഖദ്ധ്വനിയയമങ്ങസം ഖും തൂുരൃഘോഷവും 

സിംഹനാദവുമുണ്ടായ ശുരക്കോ ഹഷ്വദ്ധനം. ി 

ആ യോധകുഞ്ചരന്മാരെക്കണ്ടുടന് ഭടരെങ്ങുമേ 
നിന് കൂട്ടരും കൂടലരും നന്നുനന്നെന്നു വാക്ട്രിനാര്. ൭ 

മദ്രേശനും യദു ശ്രേഷ്യനാകും രാമനുമെന്നിയേ 
പോരില് ഭീമന്െറ കൈയുക്കു സഹിപ്പാന് ശക്തനല്ലൊരായം. 

മഹാത്മാവായ ശല്യന്െറ ഗദാവേഗമതേവിധം 
പോരിലാബ'ഭീമനല്ലാതെ മററു യോധന് സഹിച്ചിടാ. 7 

വൃഷമട്ടില്ച്ചീറിയവര് ചുററിനാര് മണ്ഡലങ്ങളെ 
കാല് പൊക്കിവെച്ചു വീരന്മാര് ശല്യനും ഭീമസേനനും. 8 

വട്ടം ചുററും വഴികളില് ഗദാവിഹരണത്തിലും 
ആ നൃസിംഹക്കുള്ള യുദ്ധം ഭേദമില്പാതെയായിതേ. 9 

തെളിഞ്ഞുരുക്കുപൊന്പട്ടം കെട്ടിപ്പേടി പെടുംപടി 
അഗ്നിജ്ജ്വാലചുഴന്നോണമായീ ശല്യന്െറയഗഗ്ലദ. 10 

അവ്വണ്ണമേ മഹാത്മാവു മണ്ഡലങ്ങഠം ചരിക്കവേ 
മിന്നല്ക്കാര്പോലെ ശോഭിച്ച, ഭീമന്െറ ഗദയും പരം. 11 

മദ്രേശന് ഗദയാല് തച്ച ഭീമന്െറ ഗദയപ്പെഠഴേ 
രാജന്, തേരെരിയുമ്മാറു ചിന്നീ തീപ്പെഠരിയേററവും. 12 
ഭീമനും ഗദയാല് തച്ച് ശല്യന്െറ ഗദയങ്ങനെ 
പരം തീപ്പൊരിവഷിച്ചി തൊരത്ഭുതമായിതേ. 13 

കൊമ്പാല് കുംഭികഠംപോലേയയം കൊമ്പാല് കാളകഠം പോ. 

തോത്രത്താല് പ്പോലെ ഗദയാലവര് തച്ചിതു തങ്ങളില്. [ലെയും 

ക്ഷണത്തില് ചോര ചിതറിഗ്ഗദയേററുടലാലവര് 

പൂത്തു നില്ലം കിം ശുകങ്ങഠം പോലെ കാണേണ്ട മട്ടിലായ. 15 

ഇടവും വലവും ശല്ൃന് ഗദയോങ്ങിയടിക്കിലും 

ഭീമസേനന് മഹാബാഗഹു കുലുങ്ങീലചലോപമന്*, 26 

അവ്വണ്ണം ഗദയാല് ഭീമന് വീണ്ടുമേ തച്ചുവെങ്കിലും 

ശല്യന് നടുങ്ങിയില്ലാന കുത്തും ശൈലോപമന് നൃപ! 17 

ആ നൃസിംഹക്കുടയൊരു ഗദാസമ്പാതനിസ്വനം 
ദിക്കെങ്ങും കേഠംക്കുമാറായിതിടിവെട്ടുംകണക്കിനെ. 18 

പിന്വാങ്ങിയാ മഹാവീര്യര് ഗദ പൊക്കിപ്പിടിച്ചവര് 
വീണ്ടുമന്തരമാഗ്ലത്തില് ചരിച്ച മണ്ഡലങ്ങളെ 319 

അചലോപമന് -പവ്വതതുല്യന്. 
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അമ്മട്ടെട്ടടി കേറീട്ട കൂട്ടിമുട്ടീടിനാരവര് 

അമാനുഷോഗഗ്രകമ്മാക്കളിരുമ്പിന്തടിയേന്തിയോര് 0 

അന്യോന്യം ലാക്കു നോക്കീട്ടു ചരിച്ച , മണ്ഡലങ്ങളെ 

ക്രീയാവിശേഷം കൃതികളവര് കാണിച്ചിതപ്പ്യൊഴേ. 21 

പിന്നെ വന്ഗദ പൊന്തിച്ചു സശൃംഗാദ്രികഠംപോലവര് 

ഭൂകമ്പത്തില് കുന്നുകഠംപോലവര് തച്ചിതു തങ്ങളില്. കമ 

അവരന്യോന്യമൂക്കോടും ഗദയാലാഞ്ഞു തച്ഛവര് 

ഒപ്പം വീണിതു വീരന്മാരിന്ദ്രകേതുക്കഠംപോലവേ. 2൫. 

രണ്ട സൈന്യത്തിലും വീരര് ഹാഹാകാരം മുഴക്കിനാര് 

മമ്മത്തി ലേററം തല്ലേററു മോഹിച്ചാരിരുപേരുമേ. 2൭ 

അപ്പ്പോഠം തന്െറ രഥം കേററി മദ്രരാജാവി നെബ്ബലി 

കൃപന് യുദ്ധക്കളംവിട്ടങ്ങടന് പിന്മാററി ശല്യ നെ. 26 

ക്ഷീബ 1മട്ടായ൦ വിഹ്വലത്വാല് ക്ഷണംകൊണ്ടെഴനേററുടന് 

ഭീമസേനന് ഗദയുമായ് വിളിച്ച, മദ്രരാജനെ. 

ഉടന് നിന് ഭടര് ശുരന്മാര് നാനാശന്ത്രുമെടുത്തവര് 

നാനാവാദ്യരവത്തോടും പൊരുതീ പാണു ദസനയായ്, 27 

കൈകളം ശ്ര്ര്രവും പൊക്കിപ്പെരുത്തൊച്ചുയൊടപ്പെഠഴേ 

ദുര്യോധനാദികഠം മഹാരാജ, പാഞ്ഞേ ിനാരുടന്. ൫ 

ആപ്പെരുംപടയെക്കണ്ടിട്ടുടനേ പാണ്ഡുനന്ദനര് 

ഭാര്യാധനാദ്യരോടേററു സിംഹനാദം മുഴക്കിയോര്. 29 

അവരെത്തുമ്പൊഴുടനേ നിന് പുത്രന് ഭരതഷഭ! 

പ്രഹരില്ല, ഹൃത്തിലായി പ്രാസത്താല് ചേകിതാനനെ. 80 

അവന് വീണിതു തേത്തട്ടില് നിന്ചുത്രന് പ്രഹരിച്ചവന് 
ചോരയാറാടി വലിയ തമസ്സിങ്കലണഞ്ഞവന്. 31 

ചേകിതാനവധം കണ്ടു പാണ്ുപുത്രരഹാരഥര് 

തിരിഞ്ഞു ശരവഷങ്ങഠം വഷിച്ച , പലവട്ടവും. 32) 

നിന്നാഠംക്കാരുടെ സൈന്യത്തില് ജിതകാശികഠം പാണ്ഡവര് 
സഞ്ചരിച്ച, മഹാരാജ, കാണേണ്ടുന്നവര് ചുററുമേ. 83 

കൃപരും കൃതവമ്മാവും ബലിയാം സാബലേയനും 
മദ്രരാജന്മുന്പണപച്ചോര് പൊരുതീ ധമ്മപുത്രനായ്. 94 

ദ്രോണനെക്കൊന്ന വലിയ വീര്യവിക്രമശാലിയെ 

ദുര്യോധനനെതിത്തേററു ധൃഷ്ടദ്യുമൃനെ മന്നവ! 92. 

മൂവായിരം തേര്കഠം നൃപ, നിന്െറ പുത്രനയച്ചവര് 
പൊരുതീ ഫല്ഗുനനൊടാ ദ്രോണപുത്രപുരസ്തൃതര്?. 936 

1 ക്ഷീബന് ൭. കുടിച്ചുമദിച്ചവന്. 2 ദ്രോണപുത്രപുരസ്തുതര്  അശ്വത്ഥാമ൦ 

വിറ്റ മുന്പില് നിത്തിയവര്. 
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ജയിക്കുവാനുറചചുള്ളോര് ജീവനെക്കൈവെടിഞ്ഞവര് 

നിന് കൂട്ടര് കേറീ ഹംസങ്ങാഠം സരസ്സില് പ്പോലെ മന്നവ! 87 

തമ്മില് ക്കൊല്വാന് മുതിന്നോക്കു പിന്നെബ്ഭീഷണ-- 
യൃദ്ധമായ് 

അന്വ്യോന്യം കൊലയോടൊത്തുമന്യോന്യം പ്രീതിവദ്ധനം 38 

ആ വീമക്ഷയമാം യുദ്ധം മുഴുത്തളവു മന്നവ! 

കാററടിച്ചേറേറ ററമുഗ്രം പാരില് പൊടി പഠറന്നുതേ. 39 

പേര് കേട്ടും പാണ്ഡവരുടെ കീത്തനംകൊണ്ടുമങ്ങനേ 

നിഭയം പൊരുതും ഞങ്ങളറിഞ്ഞിതു പരസ്തുരം. 40 

ആഭ്ധയ ളി പുരുഷവ്യാഘ്്, ചോരകൊണ്ടു ശമിച്ചുപോയ് 

തെള ഞ്ഞു ദിക്കുകഠം നൃപം പരമീയിരുയം നിന്നതില്. 41. 

ഭീമാകാരം ഭീഷണമാസ്സുമരം മുതിരുംവിധാ 

നിന് കൂട്ടരില് പരരിലും പിന്തിരിച്ചില്ലൊരുത്തനും. കമ 

ബ്രഹ്മ ലോകപരന്മാരായ് വന്പോരില് ജയകാംക്ഷികഠം 
സുഷുദ്ധത്താല് വിക്രമിപ്പോര് നരര് വാനു കൊതിപ്പവര് 43 

സ്വാമിച്ചോററിന് കടം വീട്ടാന് മിത്രകാരൃമുറച്ചവര 

സ്വഗ്ലത്തിലുള്ളവെച്ചേററു പൊരുതീ യോധരപ്പൊഴേ, 44 

നാനാമാതിരി ശ്ര്ര്രങ്ങഠം രൂ കിക്കൊണ്ടു മഹാരഥര് 

തമ്മിലാത്തു വിളിച്ചേററം പ്രഹരിച്ച, പരസ്പരം. 438 

 കൊല്വിനെയ'വില് പോയ് പിടിപ്പിന് 

പ്രഹരിപ്പിനറുക്കുവിന്?? 
എന്നു പോരില് ചൊല്ലു കേയംക്കായ” നിന്കൂട്ടക്കു, പരക്കുമേ. 

ശപ്ധ്യന് മഹാരാജ, യുധിഫ്യിരനാം ധമ്മരാജനെ 
കൂരമ്പവെയ”രതൂ കൊല്ലൂവാനായ് പെരുംതേരാളിവിരനെ. ട് 

അവന്െറ നേക്ക കാന്തേയന് നാരാചം പതിനാലുടന് 

ചിരിച്ചു മമ്മം നോക്കീട്ടു തറച്ച മമ്മവീിത്തമന്, 38 

തടുത്തു പാണ്ഡുസുതനെക്കൊല്ലുവാന് ബഹു കര്ത്തിമാന് 

കഴുച്ചിറകു ഒവച്ചമ്പ പെരുത്തെയ് തൂ രണാങ്കണേ. ടട 

പിന്നെ വീണ്ടും മഹാരാജ മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ളൊരമ്പിനാല് 

ആഞ്ഞെയ് തു ധമ്മസുതനെസ്റ്സൈന്യമൊട്ടു ദര കഠ൦ങ്ചവേ. 50 

ശല്യനെദ്ധമ്മസുതനും ചൊടിച്ചേററം പുകഴ്നനവന് 
മയില്കങ്കച്ഛിറകെഴും കൂരന്പെയ്തീടിനാനുടന്, 61 

ചന്ദ്രസേനനെയങ്ങെഴ്ചതമ്പാസ്സു, തനെയൊന്പതും 
ഭൂമസേനനെയവ്വത്തിനാലുമെയ്തൂ മഹഥരഥന്. മു 

വന്പന് പാത്ഥന് ചക്രരക്ഷന്തന്നെക്കൊന്നതില് മദ്രപന് 

വധിച്ചാനിരുപത്തഞ്ചു ചേദിനാട്ടാരെ മന്നവ! 63 

ശൈനേയനെത്താനിരുപത്തഞ്ചു ഭീമനെയേഴുമേ 

മാദ്രേയരേ നൂറുമങ്ങു കൂരമ്പെയ്തീടിനാനവന്. [| 
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ഇമ്മട്ട പോരില് ചുറീടുമവന്മേല് നൃപസത്തമന് 

സപ്പോഗ്രതീക്ഷണബാണങ്ങളെയ്ക്കകൊണ്ടിതു പാണ്ഡവന്. 

ഇവനന്െറ കേതുത്തലയും കുന്തീപുത്രന് യുധിഷ്ഠിരന് 

മുന്പിട്ടുനില്ലെബ"ഭല്പത്താല് തേരില്നിന്നെയ്ക വീക,്ലിനാന്. 

അവന്െറ കേതുവാപ്പാണ്ഡുപുത്രന് കണ്ടിച്ചുവിട്ടതില് 

ഞങ്ങഠം വീഴുന്നതാഴ്കുണ്ടു ഗിരിശൃംഗംകണക്കിനെ. 077 

ധ്വജം പതിച്ചതും കണ്ട പാണ്ഡവന് നേക്കു നില്ലതും 

ചൊടിച്ചു മദ്രരാജാവു വഷിച്ച, ശരവൃഷ്ടിയെ. 68 

മഴ പെയ്യുന്ന കാര്പോലെ ശല്യന് വിശിഖവൃഷ്ടിയാല് 

വഷിച്ച, ക്ഷത്രിയന്മാരെ വന്പേറും ക്ഷത്രിയഷഭന്. 69 

ശൈനേയഭീമമാദ്രേയപാണ്ഡുനന്ദനരെപ്പരം 

ആഠംവീതമഞ്ചമ്വെയ്താത്തിപ്പെടുത്തീ ധമ്മപുത്രനെ. 60 

ഉടന് പാണ്ഡവവക്ഷഡസ്സില് ബാണജാലം പരക്കവേ 

മേഘജാലം വരുമ്മാറു ഞഞ്ങഠം കണ്ടു മഹീപതേ!. 62 

ചൊടിച്ചു മൊട്ടഴിഞ്ഞമ്പ തൂകിശ്ശൂല്യനവന്നുടെ 

ദിക്കും വിദിക്കുമൊക്കേയും മൂടിക്കൊണ്ടാന് മഹാരഥന്. 62 

ബാണജാലാത്തനായപ്പോം യുധിഷ്യിരനരേശ്വരന് 

ഇന്ദ്രനാല് ജംഭനാംമട്ട ഹു മവിക്രമനായിനാന്. 68 

13, സങ്കലയുദ്ധം 

പാണ്ഡ വപക്ഷത്തിലെ വന്പന്മാര് മിക്കവരും ഒത്തൊരുമിച്ചു ശല 

നെ എതിക്കുന്നു. ശല്്യന് ഒററയ്യ” അവരോടെല്ലാം എതിത്ത്ുനിലൃന്നു. അ 

നവധി ശത്ുഭടന്മാരെ ആ സേനാനി കൊന്നൊടുക്കുന്നു. ശല്യനെഠ പരാ 

കമം കാണികളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ധമ്മരാജനെ മദ്രേശന് പീഡിപ്പിപ്പോതു മാരിഷ।. 

ശൈനേയനും മാരുതിയും മാദ്രി ഭൂപാണ്ഡുപുത്രരും രി 

തേര്കളാല് ശല്യയനെ വളതഞ്ഞദ്ദിപ്പിച്ചിതു സംഗരേ. 

ഒരുത്തനവനെപ്പപീഡിപ്പിക്കെപ്പല രഥീന്ദ്രരും ക് 

സാധുവാദം മുത്തു സിദ്ധന്മാരും ഹഷിം കലന്നുടന് 

ആശ്ചര്യമെന്നോതി വന്നുചേന്നു നല്ലം മുനിന്ദ്രരും. ൫ 

വിക്രമത്തില് ശല്ൃമട്ടാം ശലൃനെബ്ഭീമനാഹവേ 

ഒരമ്പവെയ്യിട്ടു പിന്നേയു മേഴമ്വെയ്തീടിനാനുടന്. 4& 

നൂറവമ്പെയ്യാസ്സ്റാതൃകിയും ധമ്മജത്രാണുകാംക്ഷയാല്* 

മദ്രേശ്വരനെ മൂടീട്ട സിംഹനാദം മുഴക്കിനാന്. ഉ 

& ധമ്മജത്രാണകാംക്ഷ ധമ്മപുത്രനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. 
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അഞ്ചന്വെയ'രൂ നകുലനുമേഴമ്പ സഹദേവനും 

അവന്െറ നേക്കയ്കകുടനേ വീണ്ടുമേഴെയ്കിതപ്പ്യൊഴേ.. ൫ 

ആശൂരന് യത്തനായ്* പോരിലാ രഥിശ്രേഷ്ടരെയ്കവന് 

ഉഈക്കില് ഭാരംതാങ്ങിടുമാഗേലാരമാം വില് വലിച്ചുടന് 7 

ശൈനേയനെത്താനിരുപത്തഞ്ചെയ് തൂ ശല്യര് മാരിഷ! 

ഭീമനേ മൂന്നൊടെഴുവതേഴാ നകുലനേയുയമേ. ട 

വില്ലാളി സഹദേവന്െറയമ്പോടൊത്തൊരു വില്ലുടന് 
ഭല്പംകൊണ്ട മുറിച്ചെയ്യാന് മൂന്നൊത്തെഴുവതാഹവേ. 9 

വച്ച ഃസ്സരം മാതുലനെപ്പോരിലാസ്സറഹദേവനും 

വേറേ വില്ല കുലച്ചഞ്ചമ്പെയ്കതുകൊണ്ടീടിനാനുടന് 30 

പാമ്പു കഠംക്കൊത്തവയെരിഞ്ഞാളം തീപോലെയുയള്ളവ. 
ഇവന്െറ സൂതനെപ്പോരില് മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ളൊരമ്പിനാല് 34 

എയ്” രൂ പാരം ചൊടിച്ചുള്ളോന് മൂന്നമ്പവനെ വീണ്ടുമേ. 
ഭീമനെയ്കാനെഴുവതമ്പൊന്പതാശ്ശിനിപുത്രനും 12. 

ധമ്മരാജാവറുവതും ശല്യന്തന് മെയ്യിലാ,്ലിിനാന്ം 
ആ മഹാരഥരെമയ്യോരു ശല്യനപ്പേോഠം നരേശ്വര! 13 

മല ചാല്യച്ചോലപോലെ മെയ്യില് ചോരയൊഴുക്കിനാന്. 
ആ വില്ലന്മാരെ യൊക്കെയുമയ്യഞ്ചമ്പുകളാലുടന് 14. 

ഈക്കിട്ടെയ"രൂ നൃപ, പരമതൊരത്ജുതമായിതേ. 
പിന്നെ മറെറാരു ഭല്പത്താല് ധമ്മപുത്രന്െറ മാരിഷ! 18 

ഞാണൊടൊക്കും വില്പറത്തു പോരിലന്നാ മഹാരഥന്. 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തിദ്ധമ്മപുത്രന് മഹാരഥന് 16 

തേരശ്വസുതദ്ധ്വജമൊത്തമ്പാല് ശല്യനെ മൂടിനാന്ം 
ധമ്മപുത്രന്െറയമ്പാലേ പോരില് മൂടപ്പെടുന്നവന് 37 

മൊട്ടഴിഞ്ഞുള്ള പത്തമ്പകൊണ്ടെയ് തൂ ധമ്മപുത്രനെ. 
എന്്റേററദ്ദിക്കവെദ്ധമ്മപുത്രന് കോപിച്ചു സാത്യകി 18 

ശുരമദ്രേശനെഗ്ലോരശരാഘത്താല് തടുത്തുതേ. 
കത്തിയവന്വെയ്യറുത്തിട്ടാനവന് ശൈനേയകാര്മ്മുകം 19 

ആബ'ഭീമസേനാദികളെയെയ'രൂ മുമ്മുന്നു ബാണവും 

ചൊടിച്ചവനിലുവ്വീശ, ശൈനേയന് സത്യവിക്രമന് 0 

പൊന്നുതണ്ടായ് വിലപെടും തോമരം വിട്ടിതപ്പൊഴേ. 

ജ്വലിക്കും പാമ്പിനൊത്തോരു നാരാചം ഭീമസേനനും എ 

പോരില് വേലാ നക്ലനും ഗദയ്യെസ്സഹദേവനും 
ശതഷ്ലിയെദ്ധമ്മജനും പോരില് ശല്യനെ വീഷ്്കുവാന്. 22 

ഐവര് പവിട്ടവയൊക്കേയുമെത്തും പൊഴുതിലങ്ങടന് 
ശ്്രസംഘങ്ങളാല് പോരില് തടുത്തു മദ്രനായകന്ം ൫ 

മ യത്തനായ* ംഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടു. 
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ഭല്പങ്ങളാല് ശല്യര് പോക്കീ ശൈനേയന് വിട്ട തോമരം 

ഭീമസേനന് വലിച്ചെയ്യ പൊന്നണിഞ്ഞ ശരത്തെയും റി 

രണ്ടാന നുറുക്കി യുദ്ധത്തില് ക്കൈവന്നോ3രാ പ്രതാപവാൻ. 

പൊന്തണ്ടുമായപ്പേടികൂട്ടു നകുലന് വിട്ട വേലുമേ 05 

സഹദേവറെറ ഗദയും ശരാഘത്താല് തടുത്തുതേ. 

പോക്കീ ഭാരത, രണ്ടമ്പെയ്കാ രാജാവിന് ശ൪.ഘ്ലിയും 26 

പാണ്ഡവന്മാര് നോക്കിനില്ലേ മുഴക്കീ സിംഹനാദവും, 

പൊറുത്തില്പാ ശത്രുവിന്െറ ജയത്തെത്തത്ര സാത്യകി ൧71 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തിശ്ലൈനേയന് ക്രോധമൂര്ച്ഛിതന് 

രണ്ടന്പെയ്യാശ്ശുല്യനേ മൂന്നമ്വെയ് തൂ സൂതനേയയമേ. 28 

പതിപ്പത്തമ്പായവരെയെല്ലാം ശല്യരുടന് നൃപ! 

എയ രൂ തോത്രദങ്ങളാലാനകളെപ്പോലെ ചൊടിച്ചവന്. കള 

മദ്രരാജന് പോരിലേററു തടുക്കുമവര് ഭാരത! 

അവന്െറനേരേ നില്ല്രാനുമായീലാ ശത്രുസൂദനര്. 30 

ദുര്യോധനനൃപന് ശല്യവിക്രരം പാത്തു കണ്ടുടന് 

പാണുസൃഞ്ജയപാഞ്ചാലന്മാരെക്കൊന്നെന്നുമോത്തു പോയ്. 

ഉടന് നൃപം, മഹാബാഹു ഭീമസേനന് പ്രതാപവാൻ 
മനസ്സാല് പ്രാണനേ വിട്ടും പൊരുതീ മദ്രരാജനായ്. 92 

സഹദേവന് നകുലനം ശക്തനാം ശിനിപുത്രനും 
വളഞ്ഞു ശല്യനെച്ചുററും മുററും തൂകീ ശരങ്ങളെ. 98 

ആ നാലു വില്ലാളി പ൦ണ്ഡുത്തേരാളിശ്രേഷ്യരാലവന് 
വളയപ്പെട്ടവനെതിത്തെയ തൂ ശല്യന് പ്രതാപവാൻ. 94 

ധമ്മപുത്രന് ക്ഷുരപ്രത്താല് വന് പോരിലവനീപതേ! 

മന്നവന് കൊന്നിതുടനേ ശല്യന്തന് ചക്രരക്ഷനെ. 90 

തേരാളി ശൂരനാച്ചക്രരക്ഷന് ചത്തോരു നേരമേ 
ബലമേറും മദ്രധജന് തൂചചീ പടയിലമ്പുകഴയം. 96 

ആ യോധന്മാരെയമ്പേററു മൂടിക്കണ്ടിട്ട മന്നവ! 
അടരില് ചിന്തയാണ്ടോനാദ്ധമ്മരാജന് യുധിഷ്യിരന്, 897 

“സത്യമായ ത്തീരുമെന്നു ണ്ടോ മാധവന് ചൊന്ന വന്മൊഴി? 
ചൊടിച്ച മന്നവന് പോരില് ശേഷിപ്പിക്കില്പയെന് ബലം.” 

തേരാനയശ്വങ്ങളമായ് പാണ്ഡുപൂവ്വജ, പ൦ണ്ഡവര് 
ഉടന് മദ്രേശനോടേററു ചുററും പീഡപ്പെടംപടി. 30 

നാനാശ്ര്പ്രഘമോടൊത്തുമുതിരും ശരവൃഷ്ടിയെ 

രാജാവുടച്ചം പടയില് കാര്കളെക്കാററുപോലവേ. 0 

പൊന്കടക്കെട്ടുമായ* ശല്യനെയ്കു വാനില് നിരന്നതായ” 

3 കൈവന്നവന് -ശരപ്രയോഗത്തില് സമത്ഥന്; കൃതഹസ്പന്, 2 തോത്രംക 
ആനവളര്, 
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ഇയ്യാമ്പാററക്കൂട്ടമട്ടില് കാണായീ ശരവൃഷ്ടിയെ. 41 

പടത്തലന്ത്റുല് മദ്രേശനെയ്യോരാസ്സ്റായകങ്ങളോ 
പാഞ്ഞേല്ലുന്നതു കാണായീ പക്ഷിക്കൂട്ടം കണക്ഠിനെ, കമ 

ശല്യനൊ വില്ലില്നിന്നെത്തും പൊന്നണിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 

ആകാശമിടകൂട്ടാത്ത മട്ടായിത്തീന്നു മന്നവ! 43 

കാണ്മീലാ പാണ്ഡവരിലും നാംകൂട്ടരിലുമാരെയും 
വന് പോരിലാശ്ശൂരമയക്കൂരിരുട്ട ചമച്ച തില്. 34 

ബലവമറു. മദ്രരാജന് കൈവേഗാല് ശരവൃഷ്ടിയാല് 
ഇളക്കുന്നതു കണ്ടിട്ട പാണ്ഡു പുത്രപ്പടക്കകല് 32 
ഒട്ടേറെയത്ജുതപ്പെട്ട ദേവഗന്ധവ്വദാനവര്, 
അവന് യത്തിച്ഛായവരെയെല്ലാം മദ്ദിച്ചു മാരിഷ।! 46 

ധമ്മരാജനെ മൂടീട്ട സിംഹനാദം മുഴക്കിനാന്. 
ആപ്പാണ്ഡവരഥിമശ്രേഷ്രവരമ്പോറു മൂടിയോര് 47 

ശക്തരായീല യുദ്ധത്തില് മഹാരഥനൊടടല്ലു വാന്. 
ധമ്മരാജ ന്െറ മുന് നില്ല. ഭീമന് മുന്പാം മഹാരഥര്. 38 

പോരില് വിട്ടില്ല വിലസും ശുരനായോരു ശല്്യനെ. 

14. സങ്കുപയുദ്ധം 

അജ്ളകൂനനും അ ശവത്ഥാമാവും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം. ഇരുമുട്ടരം അസ്യോ 
ന്യം പല ദിവ്യയാസ്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുന്നു. അങ്ളൂനനെ സഛായിക്കായെ 
ത്തിയ പാഞ്ചാലദദശീയനായ സുരഥന് എന്ന മഹാരഥനെ അശ്വത്ഥാ 
മാവു വമിക്കുന്നു, 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

അടരില് ദ്രണിയാലേററമമ്പെയ്യപ്പെട്ടൊരജ്ജു നന് 
അവന്നു തൃൂണയഷാം ശ്രരത്രിഗത്തപ്രഡരാലുമേ ॥ 

മൂന്നമ്പു കൊണ്ടെയ്ക്ക മകൊണ്ടാന് പോരിലാ ദ്രോണപുത്രനെ; 
ഈരണ്ടവ്പെയ്കു മററുള്ള വില്ല രയും ധനഞ്ജയന് ക 

വീണ്ടും പന്നെ മഹാബാഗഹു ശരവഷങ്ങാം തൂ കിനാന്. 
ശരകണ്ടകിതന്മാരാം നിന്നാഠംക്കാര് ഭരതഷ്ഭ!, 3 

കൂരമ്പോറിട്ടമടരില് വിട്ടൊഴിച്ചില്പ പാത്ഥനെ. 

അവരങജ്ജുനനേ ദ്രരണി മുന്പിട്ടോര് ശരവ്ൃഷ്ടിയാല് ക 

രഥീന്ദ്ര ന വളതഞ്ഞേററു പോരില് പൊരുതിയേററവും. 

അവര് തുകു. പൊന്നണിഞ്ഞ വിശിഖങ്ങളിളാപതേ!. 6 

അജ്ജൂുനന്തന്െറ തേത്തട്ടിലൂടന് വന്നു നിറഞ്ഞുതേ. 
വില്പന്മാരില് മഹേഷ്വാ സന്മാരാമാക്കു,ഷ്ണരേയയമേ 6 

ൽ ചമച്ചതില് -- ചമച്ചപ്പ്പോഠം. 



സങ്കലയുദ്ധം 1027 

ശരഭിന്നാംഗരായ്ക്കണ്ടു ഹഷിച്ച, രണദുമ്മദര്. 
കൂബരം രഥചക്രങ്ങളീഷ ?യോക്രത$ങ്ങളം വിഭോ! റ് 

അനുകഷം * നുകമിവയമ്പായിത്തീന്നി€ തപ്പൊഴേ. 
കണ്ടിട്ടി ല്പീവിധം ഭ്ൂപ, മുന്പു കേട്ടിട്ടുമില്ല ഞാന് 8 

നിന്നാഠംക്കാരവിടെക്കുന്തീപുത്രനില്ച്ചെയ്യവണ്ണമേ. 
ആത്തേരെല്ലാടവും മിന്നീ ചിത്രപുംഖശരങ്ങളാല് 9 

കൊള്ളിമീന്നിരയാലാളം വിമാനം മന്നിലാംവിധം. 
ഉടന് പാത്ഥന് മഹാരാജ, മൊട്ടഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളെ 10 

തുകീ നിന് സേനയിർൽക്കാറു മഴയെക്കുന്നിലാംവിധം. 

പാത്ഥന്െറ പേരുള്ളമ്പേററ പോരില് കൊല്ലപ്പെടുന്നവര് 11 

പാത്ഥപ്രായം$ ജഗത്തെന്നുമോത്തിതാ നില കണ്ടവര്. 
ആശ്ചര്യവിശിഖജ്ജ്വാലന് വില്ലൊലിക്കാററുമായ് മഹാന് 12 

നിന് പടക്കൊള്ളി ചുട്ടാനാപ്പാത്ഥപാവകനപ്പ്പൊഴേ, 

ചക്രങ്ങളും മന്നില് വീണു നുകങ്ങളമതേവിധം 13 

ആവനാഴി കൊടിക്കൂറ കൊടിക്കാലൂുകഠം തേരുകഠം 
ഈഷാനുകഷ ങ്ങം പരം ത്രിവേണുനിര ഭാരത! 14 

അക്ഷങ്ങഠം യോക്ര്രങ്ങഠം പി ന്നെച്ചമ്മട്ടികളമെങ്ങുമേ 
കുണ്ഡലോഷ്ണീഷങ്ങളൊത്തു വീഴും മൂദ്ധാക്കളങ്ങനെ. 15 

ഭൂജങ്ങളം മഹാരാജ, കണങ്കാലുമസംഖ്യമേ 
കുട വെഞ്ചാമര പരം കിരീടമിവ കൂട്ടമായ് 16 

പാത്ഥന്െറ രഥമാഗ്ശങ്ങഠംതോറും കാണായി ഭാരത! 

പരം ചൊടിച്ച പാത്ഥന്െറ തേര് പോയ വഴി മന്നവ! 117 

മാംസച്ചോരച്ചേര് കലന്നു ഭൂമിയേററമഗമ്ൃയയായം 
ഭരത ശ്രഷ്ട, രദ്രന്െറയാക്രീഡക്ഷിതി പോലവേ 28 

ഭരീരുക്കഠം പേടിക്കുമാറു ശൂരര് ഹഷിച്ചിടംപടി. 
പോരിലീരായിരം കൊന്നു സവരൂഥ രഥങ്ങളെ 18 

മിന്നീ പരന്തപന് പാത്ഥന് പുക്യററഗ്നി പോലവേം 

ചരാചരജഗത്തഗ്നിഭഗവാന് ചുട്ടെരിച്ചഹോ! 50 

പുക പോയ് തെളിയുംവണ്ണം പാത്ഥന് നിനൂ മഹാരഥന്. 

ദ്ൂരരണി കണ്ടിട്ട യുദ്ധത്തില് പാണ്ഡവന്െറ പരാക്രമം ക 

കൊടിയാടും തേരുമായിത്തടുത്തു പാണ്ഡുപുത്രനെ. 

ശ്വേതാശ്വര് തേരാളിവരര് പുരുഷവ്ൃയ' ഘരരാമവര് മു 

തമ്മിലമ്മട്ടേററിതുടന് തമ്മില് കൊല്വാന് മുതിന്നവര്, 

1 കൂബരം -.നുകത്തി ലും തേരിലുമായീ വെചുറപ്പിക്കുന്ന തണ്ട", 2 ഇഭഷംടം 
കലപ്പത്തണ്ട്. 3 യോക്രത .-വണ്ടിവലി ത്തോല്വാറു്, 4 അനുകഷിം തേരീ 
ന്െറ അടിപ്പലക. 5 അമ്പായിത്തീന്ന -- അമ്പുകഠംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു എന്നത്ഥം. 
ട പാത്ഥപ്രഠായം -- അജ്ജൂനമയം. 



8028 ശലൃപവ്വം 

അവക്കണ്ടായ? മഹാരാജ, ശരവഷിം ഭയങ്കരം 3 

കാര്കഠക്കു വഷ്ത്തില് മഴപോലെതാന് ഭരതഷഭ! 

തമ്മില്ത്തിരക്കീടുമവര് മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 2൭ 

കൊമ്പാല് കാളകഠംപോലേററു മുറിയേല്ലിച്ചു തങ്ങളില്. 

ഏറെനേരം തുല്യമട്ടായവക്കുള്ളട൪ മന്നവ! ക5 

ഘോരമാമ(്രൂസംസഗ്ഗം വീണ്ടുമുണ്ടായതങ്ങുടന്. 

പൊന്കടക്കെട്ടുമായ് മിന്നും പന്തിരണ്ടമ്പു പാത്ഥനെ 26. 

പത്തമ്പു കേശവനെയും ദ്രരണിയെയ്മിതു ഭാരത!. 

അപ്പ്പോഠം ചിരിച്ചു ബീഭത്സു ഗാണ്ഡീവം വില് വലില്ലവന് 

ബഹുമാനിച്പൊട്ടുനേരം വന് പോരില് ഗുരുപുത്രനെ 

അശ്വസൂതത്തേര് കളഞ്ഞു വീട്ടു തേരാളിയജ്ജതുനന്; 2൫ 

മുദവായ'പ്പിന്നെയവനെ മൂന്നമ്പെയ്തീടി നാനവന്. 

അശ്വങ്ങഠം ചത്ത തേത്തട്ടില്നിന്നാ ദ്ൂരണി ചിരിച്ുടന് 29 

മുസലം വിട്ട പാത്ഥനന്െറ നേരേ പരിഘസന്നിഭം. 

പൊന്നിന് തകി കെട്ടിച്ചോരളൂക്കിട്ടെത്തിടമ്പൊഴേ 90 

ഏഴായ നറുക്കിനാന് വീരന് പാത്ഥന് ശത്രനിബഹണന്ം 

മുസലം കണ്ടമായ"ക്കണ്ടാ ദ്രണിയേററം ചൊടിച്ചവന് 31 

കെക്കൊണ്ടു ഘോരപരിഘം ഗിരീന്ദ്രശിഖരോപമം 

പാത്ഥന്െറ നേക്കാഞ്ഞെറിഞ്ഞു ദ്രരണി യൃദ്ധവിശാരദന്. 892 

ചൊടിച്ചന്തകമട്ടള്ളാപ്പരിഘം കണ്ടു പാണ്ഡവന് 

അജ്ജൂനന് വെമ്പലോടഞ്ചു നല്പമ്പെയ്ത നുറുക്കിനാന് 33 

അതു പാത്ഥന്െറയമ്േറ്ററൂടരിങ്കല് പതിച്ചുപോയ് 

മന്നോരുടെ മനസ്റ്സൊക്കുപ്പിളരുംപടി ഭാരത! 34 

പിന്നെ ദ്രരണിയെ വേറിട്ട മൂന്നമ്പെയ്തിതു പാണ്ഡവന്. 

ബലവാന് പാത്ഥനാഞ്ഞെയ്യോരെയ്റ്കേററിട്ടാ മഹാബലന് 36 

നടുങ്ങീലാ ദ്രണിയപ്പ്ോോഴം സ്വന്തം പൌരുഷമാണ്ടവന്, 

പരം സുരഥനെബ'ഭൂപ, ഭാരദ്വാജന് മഹാരഥന് 96 

ശരവ്ര്രാതങ്ങഠംകൊണ്ടെയ്രൂ മുററും മന്നവർ കാങ്ചവേം 

ഉടനാസ്പരഥന് പോരില് പാഞ്ചാലരില് മഹാരഥന് 817 

കാര് പോലിരമ്പും തേരാലേ ദ്രരണിയെപ്പാത്തു കേറിനാന്. 

ഭാരം താഞ്ങുമുറപ്പുള്ള നല്ല വില്പിട്ടുലപ്പവന് 38 

തീപ്പാമ്പുകഠംക്കൊത്ത ബാണം രൂകിക്കൊണ്ടാനവന്െറമേല്. 

പെരുംതേരാളി സുരഥന് ചൊടിച്ചേല്പതു കണ്ടുടന് 8 

ചവിട്ടേററാപ്പാമ്പപോലെ പോരില് ദ്രണി ചൊടിച്ചുതേ. 

പുരികം മൂന്നു മുനയായ” കീറി നക്കിത്തുടച്ചുടന് 40 

സുരഥന് തന് നേക്ക നോക്കിക്കോപാല് വില്ഞാണ് തുടച്ചവന് 
കൂത്ത നാരാചമൊന്നെയ് രൂ യമദണ്ഡംകണക്കിനെ. 41 



സമജംലയുദ്ധം 4,029 

അതവന്തന് നെഞ്ഞു പിളര്ന്നൂക്കോടേ കേറിയപ്പെൊഴേ 
വിട്ട ശക്രാശനിപ്രഠായം പാത്തടത്തെപ്പിളന്നുടന്. 42 

നാരാചമേററവനുടന് വീണുപോയിതു ഭൂമിയില് 
വ്കുംകൊണ്ടു പിളന്നോരു ശൈലശുംഗംകണക്കിനെ. 43 

പ്രതാപിയാം ദ്രോണപുത്രനാ വീരനെ വധിച്ചതില്* 
ആത്തേരില്ത്തന്നെ കയറിക്കൊണ്ടു രഥികുലോത്തമന്. 4൪ 
പിന്നെസ്സുന്നദ്ധനായ് ഭൂപ, ദ്രരണി യൃദ്ധസുദുമ്മദന് 

പൊരുതീ ഫല്ഗുനനൊട പോരില് സംശഹ്യകാന്വിതന്. 35 

പലരോടിീ യൊരുത്തന്െറ യുദ്ധം ബഹളമായിതേ 
നട്ടുച്ചയായുള്ളനേരം കാലനൂര് പുലരുംപടി 3൫ 

അതില ത്ളതമായ"ക്കണ്ടേനവക്കള്ള പരാക്രമം 
അവരോടൊരുവന് പാത്ഥനൊപ്പം പൊരുതിനിന്നതില്. 37 

വിമദ്ം പെരുതായ൦ത്തീര്ന്തൂ പാത്ഥന്നരികളോടഹോ! 
പണ്ടണ്ടര് കോനു പെരിയ ദൈത്യപ്പുടയൊടാംപടി. 48 

15, സ൩കകലയ്ുയദ്ധം 

മുയ്യോധനന് ധൃഷുദൃമുനുമായുംം അശ്വൃത്ഥാമാവു* അജ്ളൂനനമായുകം 
ശല്യന് നകലയ്ുയുധാനാദികളുമായും ഏാവുമുട്ടുന്നു. പല മഹാരഥമ്മാരു 
മായി ഒററയ്യ” എതിരിട്ടുനിനന ശല്യന്െറ പരാക്രമം 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ദുര്യോധനന് മഹാരാജ, ധൃഷ്ടദ്യമുനുമങ്ങനെ 
അമ്പും വേലും കലന്നുള്ള പെരുംപോരു നടത്തിനാര്ം [ ! 

അവകക്കന്തി മഹാരാജ, ശരധാരയസംഖ്യമേ 
കാലേ ചുററും കാറു പഠംക്കു ജലധാരകണക്കിനെ. 7 

രാജാവഞ്ചമ്പുകൊണ്ടെയ്യാ ദ്രപദന്െറ കുമാരനെ 
ദ്രോണാരിയുഗ്രശരനെയെയ്തിതേഴമു പിന്നെയും. 3 

ധൃഷ്യദ്യമുന് സംഗരത്തില് ശക്തിമാന് ദൂഡവിക്രമന് 
ദുര്യോധന നെയ ങ്ങൊന് പതമ്പാല് പീഡപ്പെടുത്തിനാന്. 3 
നൃപന് പീഡിച്ചു കണ്ടിട്ടീത്തമ്പിമാര് ഭരതഷ്ഭ! 
വളഞ്ഞു വന് പടയയമായ'ദ്ധ,ഷദ്യൂമൃുനെയപ്പ്പൊഴേ. 6 

ചുററും തേരാളി ചളവര് വളയേശശൂരനാമവന് 
അസ്സ്രലാഘവവും കാട്ടിപ്പോരില് ചുററീ ധരാപതേ। 6 

ശിഖണ്ഡി കൃതവമ്മാവെത്തേരാളി കൃപരേയുമേ 
പ്രഭദ്ര ചന്മാരുമൊത്തേറെറതിര്ത്തു ധന്വിമുഖ്യരെ. 7 

ചെരുംപോരായവിടെയും ഘോരമായീ ധരാപതേ!. 

ൽ വധിച്ചതില് -- വധിച്ചശേഷം . 
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പ്രാണച്ച, ത കളിപ്പോരില് പ്രാണന് പോക്കുമവക്കഹോ!. 8 

ശല്യനോ മുററുമെല്പാടം ശരവഷങ്ങഠം തുകുവോന് 

പീഡിപ്പിച്ച, പാണ്ഡവരെബഭീമസധാത്യകിമുഖ്യരെ 1. ടൂ 

യമവിക്രമ ? രായീടും യമന്മാര് $ പോരിലങ്ങനെ 

ധൈര്യത്തോടും ബലത്തോടം പൊരു മിക്കൊണ്ടിതുഴിപ! 10 

ശല്യന്െറയമ്പോറുകൊള്ളം പഠണ്ഡവക്കു മഹാരണേ 

കണ്ടില്ല രക്ഷിപ്പുവനെയതില്ച്ചില മഹരഥര്. 131 

ധമ്മജന് പീഡയേററാറേ ശൂാരന് നകുലനങ്ങുടന് 

മാദ്രീപുത്രന് മാതുലനോടു ക്ഴില് പാഞ്ഞേറെറതിത്തുതേ. 12 

പോരില് ശല്യയനെ മൂദീട്ട നകലന് വൈരിനാശനന് 

സ്പനാന്തരത്തില് പത്തമ്പയ ചിരിച്ചവനെയെയ്മൃതേ. 13 

കാരിതമ്പമ്പുകഠം പരം പെരുംകല്പന് തുടച്ചവ 

ചാണഷ്ക്കിട്ടവ പൊന്കെട്ടുള്ളവ വില്ലാലെജെ യ്ക്വ. 14 

മഹാത്മാവാ മരുമകന് പീഡയേല്ല।ച്ച ശല്യനും 

പീഡിപ്പിച്ച, നകുലനേ മൊട്ടുഴ ഞ്ഞ ശര ങ്ങളാല്. 15 

ഉടന് യു ധിഷ്യിരനൃപന് ഭീമന് സാത്ൃകിതാനു കമ 

സഹദേവന് ദ്രാപദേയന്മാരും ശല്യനൊടേററുതേ. 16 

ദിക്കും വിദിക്കും പാത്തട്ടും കുലു ങ്ങീടും പ്രകാരമേ 

തേര്മുഴക്കിക്കൊണ്ടവര്കഠം പാഞ്ഞെ ത്തുംപൊഴുതങ്ങുടന് 17 

ഏററുവാങ്ങീ പോരില് വൈരിജ .ത്താകും പടനായ കന്. 

മൂന്നമ്പെയ്താദ്ധമ്മജനെബ”ഭീമനെപ്പുനരേഴുമേ 18 

നൂറന്വെയ് രൂ സാത്ൃകിയെസ്സഹദേവനെ മൂന്നുമേ. 

ഉടന് വന്പുള്ള നകുലന്തണ്െറയമ്പൊത്ത വില്ലിനെ 19 

മദ്രരാജന് കത്തിയമ്പെയ്ക പ്പാഠംക്കണ്ടിച്ചു മാരിഷ! 

ശല്യയന്റെയമ്പേറ്റററിട്ടാ വില്ലു പൊട്ടിപ്പെടിഞ്ഞുപോയ്. 20 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തി മാദ്രീപുത്രന് മഹാരഥന് 

മദ്രരാജന്െറ തേരമ്പുകൊണ്ടു സമ്പണ്ണമാക്കിനാന്. 21 

ധമ്മഭൂവും മാരിഷ, മദ്രേശനെസ്സറഹദേവനും 

മറു നോക്കിപ്പ തിപ്പത്തവ്പെയ്കതു കൊണ്ടീടിനാരുടന്, [747 

ഭീമനമ്ങവ്ൃതമ്പേവമൊന്പതമ്പങ്ങ സാതൃകി 

മദ്രരാജനന്െറ നേരേ ചെന്നെയ്കകൊണ്ടീടിന രുടന്. 2൫ 

മദ്രരാജന് ചൊടില്ലൊന്പതമ്പെയ് രൂ ശിനിപുത്രനെ 

വീണ്ടുമെയ്ലാനെഴുവതു മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളെ. 24 

ഇവന്െറ വില്ലമ്പു പിടിപ്പാട്ടില് കണ്ടിച്ചു മാരിഷ!. 

നാലശ്വങ്ങളെയും പോരിലയച്ച മൃത്യവിന്നുടന്. 28 

1 ഭമസാത്ൃയകിമഖ്യര്ംഭീമന്, സാത്യകി മുതലായവര്. 2 യമവിക്രമര് 

അന്തകനെപ്പോലെ പരാക്രമശാലികഠം. 3 യമന്മാര് --നകല സഹദേവന്മാദര. 
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ശൈനേയനേ വിരഥനാക്കീട്ടശ്ശൂല്യര് മഹാരഥന് 
എല്പാടവും നൂറു ശരമെയ്ക്കുകൊണ്ടാനിവനെറമേല്. 

ചൊടിച്ച മാദ്രേയരെയും പാഞ്ഞേററു ഭീമനേയയമേ 
കരരവ്യ, ധമ്മജനെയും പതിപ്പത്തെ യ്്രീതമ്പുകടം. 

അതിലത്തുതമായ്ക്കണ്ടേന് മദ്രരാജന്െറ പരരുഷം 
ഒത്തേററ പാത്ഥരവനെയടരില്ക്കയറായ്ക്കുയാല്. 

ഉടന് മറെറാരു തേരേറിശ്ശൈനേയന് സത്യവിക്രമന് 
മ. പാണ്ഡവരെക്കൊണ്ടു മദ്രേശപ്പാട്ടിലാം പടി 

ശക്തനൂക്കില്പ്പംഞ്ഞെതിത്തു മദ്രാധീശനൊടപ്പൊഴേ. 
പോരില് മിന്നും ശല്ൃയരവന്തടെറയെത്തും രഥത്തിനെ 

മത്തേഭത്തിനെ മത്തേഭം പോലെ തേരാലെതിത്തുതേ. 
ആസ്സറന്നിപാതം ബഹളമത്ജേ തക്കാ്ചയായിതേ 

ശതൂരന:കും സാതൃകിക്കും മദ്രന്മ-ക്കരചന്നുമേ 
ശംബരന്നും സുരേന്ദ്രന്നും മുന്നമുണ്ടായവണ്ണമേ. 

പോരില് നില്ലോരു മദ്രാധിനഥ മറെ പ്പാത്തു സാത്യകി 

26 

7 

28 

9 

90 

31 

82 

പത്തമ്പെയ്യീടിനാന് പിന്നെ നില്ല വില്ലെന്നുമോതിനാന്. 33 

ആ മ ഹാത്മാവേററമാഞ്ഞെ യ്കള്നനേററാശ്ശൂല്ൃരപ്പപൊടേ 

എതിത്തെയ് രൂ സാത്ൃകിയെച്ചിത്രതീക്ഷ' ണ ശരങ്ങളാല്, 9 

ശൈമനയ നേററ നൃപനെ വില്ലന്മാര് പാത്ഥരപ്പൊഴേ 
വെക്കും തേരാലെ പാഞ്ഞേററിതമ്മാമനെ വധിക്കുവാന്. 

പീന്നെയുണ്ടായി ബഹളം ചോര ചാടും വിദ്ദേനം 
സിംഹങ്ങളെപ്പോലെയ:ത്തു ശൂരന്മാര് പൊരുതുമ്പൊഴേ. 

അവക്കണ്ടായ് മഹാരാജ, വൃതി ക്ഷേപം”* പരസ്സുരം 

[ 

96 

മാംസം കൊതില്ലാത്തെതിക്കും സിംഹങ്ങഠംക്കെന്ന൨ണ്ണമേ. 

അവരെയ്യം ശരാഘത്താല് നിറയപ്പെട്ട പാരിടം 

ആകാശവും ശരമയമായിതപ്പെ:ഴത ങ്ങുടന്, 

ചുററും ശരക്കൂരിരുട്ടങ്ങുണ്ടാക്കീ പലവട്ടവും 
വന്പന്മാരെയ്മമ്പുകളാല് കാര്നി ൭ഴല് പ്രായമായ തേ. 

ഉറയൂരിയ പാമ്പൊക്കും സ്വണ്ണപു. ഖശരാവലി 
ചിന്നിദ്ദിക്കൊക്കയൊട്ടേറെ മിന്നിഗ്ലോഭിച്ചു മന്നവ! 

അതിലത്ൃത്ഭുതം ചെയ് രൂ ശല്ൃയന് ശത്രുനിബഫണന് 
ഒററഗ്ക്കു ശുരനടരില് പലരോടുടമെതിത്തതില്. 

മയില്കങ്കച്ചിറകെഴും ശല്യന് വിട്ടീട്ടമമ്പുകഠം 

ഘോരങ്ങഠം പാഞ്ഞണഞ്ഞിട്ടു നിറയപ്പെട്ടു പാരിടം. 

വന് പോരിലവിടെച്ചുററുംപടി ശല്യ ന്െറ തേര് നൃപ. 
ദൈത്യക്ഷയത്തില് പണ്ടിന്ദ്രരഥംപോലങ്ങു കണ്ടു നാം. 

ൽ വൃതീക്ഷേപം - ഏററുമുട്ടല് . 
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16. ശല്യയ്യാധിഷ്ഠിരയുദ്ധം 

പലരും തമ്മിലുള്ള ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം. വമ്മപുത്രന് രണ്ടുംകല്ലിച്ച ശല 
നോട്ട യുദ്ധത്തിനു പുറപ്പെടന്ന. ഭീമനെ വിളിച്ചു മുന്നില് നിറുത്തുന്നും 

ഭീമനോടുള്ള യുദ്ധത്തില് ദുര്യോധനനും ധമ്മപുത്രനോടുള്ള യുദ്ധത്തില് ശല 
അം തോറവുദപാകുന്നു. അശ്വത്ഥാമാവു പാഞ്ഞെത്തി ശല്യനെ തന്െറ 
രഥത്തില് കേററിക്കൊണ്ടുചോകുന്നു. പുതിയ ഒരു തേരില് കയറിത്തു 
സേനാപതി വീണ്ടും പോക്കളത്തിലെത്തുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

പിന്നെ നിന്നുടെ സൈനയങ്ങഠം ശല്ൃയന് മുന് പിട്ടപേര് 
വിഭോ 

വീണ്ടും പോരില് പാത്ഥരോട പെരുത്തുക്കിലെതിത്തുദത. 4 

പീഡയേററും നിന്ഭടന്മാര് മുററും പാഞ്ഞു രണോൽല്ക്കടര് 

പാത്ഥന്മാരെബൃഹു തത്താലുടന് പീഡപ്പെടുത്തിനാര്. ള് 

നിന്നത്ല്പഠാ കുരുക്കന്മാര് വധിക്കുന്നോരു പാണ്ഡവര്. 
ഭീമന് തടുക്കിലും കൃഷ്ണാജ്തുനന്മാര് കണ്ടുനില്ല വേ. 3 

ഉടന് ചൊടിച്ചജ്ജു നനഠസ്സ്റാനുഗഥന് കൃപനേയയമേ 

ശരരഘം കൊണ്ടെയ്്ക മകാണ്ടാന് കൃ തവമ്മാവിനേയുമേ. ലി 

സഹദേപന് ശകുനിയെത്തടുത്തിതു സസൈന്യനെ 
പാശ്വത്തില് നിന്നു നകുവന് മദ്രരാജനെ നോക്കിനാന്, 0 

തടുത്തു ദ്രാപദേയന്മാര് മന്നോരും പലരേയുമേ 

ശഖണ്ഡി പാഞ്ചാലസുതന് തടുത്തു ദ്രോണപുത്രനെ. 6 

ഭീമസേനന് മന്നവനെത്തടടത്തു ഗദയേന്തിയോന് 

ശല്യനെസ്സറേനയാടൊത്തു കുത്തീപു തന് യുധിഷ്ടിരന്, 77 

യുദ്ധമുണ്ടായി പിന്നീടു തമ്മിലേററിട്ടതാതിടം 

പോരിങ്കല് പിന്തിരിക്കാത്ത നിന് കൂട്ടക്കും പരക്കുമേ. 8 

അതില് കണ്ടിതു ശല്യന്െറ പെരുതാം കമ്മമാഹവേ 
ഒററഗ്റ്റു പാണ്ുപ്പടയോടൊക്കപ്പൊരുതിനിന്നതില്, 9 

കാണദയി തപ്പെഠഴേ ശലൃന് യുദ്ധത്തില്ദ്ധമ്മജാന്തികേ 
ചന്ദ്രാന്തികത്ത്/ല് ശനിയാം ഗ്രഹമെന്നകണക്കിനെ. 20 

പീഡിപ്പ്ച്ചിട്ടരച നെപ്പാമ്പൊക്കും വിശിഖങ്ങളാല് 
വീണ്ടും ഭീമനന്െറനേക്കേററം ശരവഷ്ങ്ങഠം രൂ കിനാന്. 11. 

അവന്െറ ലാഘവം. കണ്ടു കൃതാസ്രരത്വവുമങ്ങനെ 

പൂജിച്ച, ശത്രുമസെന്യങ്ങഠം നിന്െറ കൂട്ടരുമങ്ങനേ. 18 
ശല്ൃ൯ പീഡിപ്പിച്ചു പാരം മുറിയേറേറാരു പാണ്ഡവ്വര് 

യൃധിഷ്യിരന് വിളിച്ചാക്കെസ്സുരേം വിട്ടു മണ്ടിനാര് . 18 

മദ്രരാജന് പടകളെക്കൊന്നീടുമന്വേതു പാണ്ഡവന് 
അമഷ് വശമാംക്കൊണ്ടു ധമ്മരാജന് യുധിഷ്യിരന്. [ 

& ബഹുത്വംംംസംഖ്യാധീക്യം . 
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ഉടന് പരരുഷമാണ്ടേററു പീഡിപ്പിച്ചിതു ശല്ൃ൭ന 
ജയമോ വധമോ പററുമെന്നുറച്ചു മഹാരഥന്. 15 

ട്രാതാക്കളെ വിളിച്ചോതീ കൃഷ്ണന് മാധവനേയുമേ. 

ധമ്മപുത്രന് പറഞ്ഞു: 
ഭീഷ്യരും ദ്രോണരും കള്ണ്ൂന് താനും മററുള്ള മന്നരും 16 

കാരവാത്ഥം വിക്രമിച്ചു സംഗരത്തില് മരിച്ചുപോയ. 
ഭാഗം പോലെ യഥോത്സാഹം നിങ്ങഠം കാണിച്ചു പരരുഷം 17 

ഈബ”ഭാഗമൊന്നെനിക്കുണ്ടു ശിഷ്ും ശല്യന് മഹാരഥന്. 

ആ ഞാനിപ്പോഠം പോരില് വെല്വാന് നോക്കുന്നേന് 

മദ്രനാഥനെ 18 

അതിലെന്ള്ളിലുള്ളോന്നു നിങ്ങളോടൊക്കയോതുവന്. 
എന് ചക്രം കാത്തിടുന്നോരീശ്ശൂരര് മാദ്രീകുമാരകര് 19 

അജേയരല്ലോ യുദ്ധത്തിലിന്ദ്രനും വീരസമ്മതര്. 
ഇവരമ്മാമനെപ്പോോരില് ക്ഷത്രധമ്മസ്ഥര് നന്മയില് 20 
എന് കാര്യത്തിന്നേറെറതിക്കും മാന്യന്മാര് സത്ൃസംഗരര്. 
ഇന്നെന്നെശ്ശുല്യനോ കൊല്ലും ഞാനിന്നവനെയോ ശുഭം 21 

എന്നുള്ളീസ്റ്റത്യമാം വാക്കു ലോകവീരര് ധരിക്കണം. 
മന്നോരേ, ക്ഷത്രധമ്മത്താലമ്മാമനൊടെതിക്കുവന് 22 

ജയത്തിന്നോ മററതിന്നോ താനേ തീച്ചയ്കൊരുങ്ങി ഞാന്. 
എനിക്കൊട്ടധികം ശ്ര്രും സവ്വോപകരണങ്ങളും ൭൫ 

ഒരുക്കട്ടേ തേരിലുടന് ശാസ്ര്മോക്തം തേരൊരുക്കുകാര്. 
ശിനിവീരന് വലഞ്ചക്രം ധൃഷ്ടദ്യമുനിടത്തുമേ ൧൪൫ 

ഇന്നെന് പിന്കാവലായ നില്ലൃവേണം പാത്ഥന് ധനഞ്ജയന്. 
എന് മുന്പിലിന്നു നില്ലേണം ഭീമന് ശ്ര്ത്രധ രോത്തമന് 28 

എന്നാല് ഞാന് ശല്യയനെക്കാളം മേലെയായീട്ടമേ രണേം 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

എന്നു കേട്ടാവിധം ചെയ്തു മന്നോരെല്ലാം പ്രിയൈഷികഠം. 

അപ്പ്പോഠം മൈന്യങ്ങഠംക്കു ഹഷ്ം പോരിലുണ്ടായി വീണ്ടുമേ 

പാഞ്ചാലക്കും സോമകക്കും വിശേഷാല് മത്സ്യര്കഠംക്കുമേ. 27 

അപ്പ്പൊഴാശശൂപഥം ചെയ്തു ശല്യ നോടേററു മന്നവന് 

ശംഖും പെരുമ്പറകളും മുഴഞ്ങുമ്മാറസംഖ്യ മേ. 28 

മുഴക്കിയപ്പേഠംപ്പാഞ്ചാലരൊത്തോര്ത്തു സിംഹനാദവും 

ചൊടിച്ചെതിത്തോറിതവര് ശല്യനോട തരസ്വികഠം. 29 

പെരുത്ത ഹഷ് :ഘാഷത്താല് കുരുപുംഗവരപ്പ്െൊഴേ 

ഗജഘണ്ടാരവംകൊണ്ടും ശംഖനാദങ്ങാം കൊണ്ടുമേ 30 

ഉച്ചതൂരൃയസ്വനം കൊണ്ടും മുഴക്കി ക്കൊണ്ടു മന്നിടം. 
അവരോടേററു നിന് പുത്രന് വീര്യവാൻ മദ്രരാജനും 3 
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പ്ല വന്കറേ കംളെയസ്സോദയാദ്രികഠം പോലവേ. 
അരിന്ദമന് ധമ്മജനെസ്റ്റമര്യരാഘി മദ്രപന് 82 

വഷത്താല് വഠസവന്ട്ട വഷിച്ച, ശരവൃഷ്ടിയാല്. 
അമ്മട്ട കുരുരാജാവും നല്ല വില്ലൊന്നെടുത്തുടന്. 83 

ദ്രോണോപദേശം പലതും കാട്ടിക്കൊണ്ട മഹാശയന് 
ശശവഷങ്ങറം വഷിച്ച, ചിത്രമായ് ലഘു സുഷ്ലൂവായ്; 848 

അവന് പോരില് ചരിക്കുമ്പോഴം കണ്ടീലാ പഴുതാരുമേ. 

പലമാതിരിയവ്പെയ്തിതിരുപേരും പരസ്റരം 96 

മാംസാത്ഥി നരികഠംക്കൊപ്പം പോരില് വിക്രമമാ ന്നവര്. 

പോരിങ്കല് പട്ടവാം നിന്െറ പുത്രനോടേററു മാരുതി; 98 

പഞ്ചാല്യയനും സാതൃകിയും മാദ്ര് ഭൂപ-ണ്ഡുപത്രരും 

ഗാന്ധാരരാജാദി വീരന്മാരെപ്പാഞ്ഞേററു ചുററുമേം 817 

ജയൈഷികഠംക്കാസ്സറമരം വീണ്ടും ബഹളമായിതേ. 

നിന് കൂടുക്കും പരന്മാക്കം രാജന്, നിന് ദുന്നയത്തിനാല്. 838 

ദുര്യേഠധനന് മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ളമ്പാല് മാരുതിതന്നുടെ 

പൊന്നണിക്കൊടി പോരിങ്കല് ചൊല്ലി ക്കൊണ്ടെയ്മറുത്തുതേം 

ടെ രത്തു കിങ്ങിണിത്തൊങ്ങലുള്ളതായ നല്ല കാഴ്കകയായ് 
ഭംഗിയുള്ളാബ”ഭീമകേതു പോരില് വീണിതു മാനദ! 30 

ആനത്തുമ്പിക്കയ്യിനൊക്കും ചിത്ര ചാപവുമങ്ങുടന് 

മുച്ചയേറം കത്തിയമ്വെയ്ൃറുത്തിതു നരാധിപ! [: | 

വില്ലററ തേജസ്വിയവന് തേര്വേലാല് നിന്െറ പുരൂനെ 
പിളന്നിരുക്കിട്ട മാറിലവന് തേരി ലിരുന്നുപോയ്. 2 

അവന് വ്യാമോഹമാന്നപ്പോഠം വീണ്ടുമങ്ങു വൃകോദരൻ 
കത്തിയവ്പവെയ്ക്ക സൂതന്െറ തല കണ്ടിച്ചിതപ്പെഠഴേ. 88. 
സൂതന് ചത്തുള്ളളൊരശ്വങ്ങഠം തേരുകൊണ്ടങ്ങു ഭാരത. 

ദിക്കു പാഞ്ഞു നൃപ, പരം ഹാഹാകാരമുയന്നുതേ. ി! 

അവനെക്കാക്കുവാന് ചെന്നു ദ്രോണപുത്രന് മഹാരഥന് 

കൃപരും കൃതവമ്മാവും പാലിപ്പാന് നിന്െറ പുത്രനെ. ര] 

ആസ്റസ്സേന്യമൊന്നുലഞ്ഞപ്പേോടം തല്ബ'ഭടന്മാര് 
ത്ൂസിച്ചുപോയ് 

ഗണ്ഡീവി വില്ലുലച്ചമ്പെയ്യവരെക്കൊന്നിതപ്പെഴേ. 46 

യുധിഷ്ഠിരന് പാഞ്ഞടുത്തു മദ്രേശനൊടമഷിതന് 
ഒന്തവണ്ണമനോവേഗാശ്വങ്ങളെത്താനയച്ചവന്. പി 

അതിലങ്ജുതമായ'*ക്കണ്ടേന് കാന്തേയന് ധമ്മപുത്രനെ 
മുന് ദാന്തന് മൂദുവായുള്ളോനപ്പേഠഠം ദാരുണനായതില്ം 48 

കണ്ണരുട്ടീട്ട കരന്തേയന് കോപത്താല് വിറപുണ്ടവന് 
അറത്തു യോധരെത്തീക്ഷ”ണഭല്പംകൊണ്ടിട്ടസംഖ്യമേ. ട്റ് 

ഏതേതു സേനയോടേററിതതൊക്കുജ്യേഷു പാണ്ഡവന് 
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വജൂത്താലദ്രികഠംകണക്കമ്പിനാല് വീ,്ി മന്നവ!. 

തേര്സുൂതാശ്വദ്ധ്വജോപേതമേറെ വീ,്ലി രഥീന്ദ്രരെ 
അവന് കളിച്ച, ബലവാന് കാര്കളെക്കാററ പോലവേ. 

കുതിരക്കാര് കുതിരകഠം കാലാളിവയസംഖ്യമേ 
ക്രദ്ധന് മുടിച്ച, പടയില് പശ്വഘം രദ്രനാംവിധം. 

ശരവഖവഷം കൊട്ട ചുററും പോക്കളം ശുന്യമാക്കിയും 

50 

51 

൫2 

ശല്യന്െറനേക്കു പാഞ്ഞേററു ശല്യ, നില്ലെന്നുമോതിനാന്. & 3 
ഭീമകമ്മാവവന് പോരില് ചെയ്യോരാ ക്രിയ കണ്ടുടന് 

മുററും ത്രസിച്ചു നിന്നാഠംക്കാര് ശല്യന് നേരിട്ട കേറിനാന്.൭4 
വാശിപുണ്ടവര് പിന്നീട സമം ശംഖു വിളിച്ചുടന് 
അപ്പോം തമ്മില് വിളിപച്ചിട്ട ഭര്ത്സിച്ചും കൊണ്ടടുത്തുതേ. 

ശല്യൃനോ ശരവഷത്താത് ആഅആകിനാന് ധമ്മപുത്രനെ 
മദ്രേശനേയും കൌനന്തേയന് ശരവഷങ്ങാം തൂകി നാന്. 

കാണായിതപ്പോഠം നൃപതേ, കങ്കപത്രശര ങ്ങളാല് 

ചോര ചോന്നങ്ങു ശൂരന്മാര് ശല്യയനും ധമ്മപുത്രനും 

മിന്നിക്കാട്ടില് പൂത്ത പൂളപിലാശുകഠംകണക്കിനെ. 
ദീപിച്ചീടും മഹാത്മാക്കളലറീ യൃദ്ധദുമ്മദര് 

അവരില് ജയമാക്കെന്നു കണ്ടീലാ ഭടരാരുമേ. 
*കൌന്തേയന് ശല്യയനെക്കൊന്നു ഭൂമിയിപ്പേഠഠം ഭൂജിക്കുമോ 

ശല്യന് പാണ്ഡവനെക്കൊന്നു ഭൂ ദുര്യോധനനേകുമോ??? 
എന്നുള്ള തീച്ച വന്നീലാ യോധന്മംക്കങ്ങു ഭാരത! 

പൊരുതും ധമ്മപുത്രന്നു വലത്തായ് വന്നിതൊക്കയും. 
പിന്നെശ്ശുല്യന് ധമ്മജനില് തൂകീ ശരശതം പരം 

ഇവന്െറ വില്ലുമതൃഗ്രക്കൂരമ്പെയ്ക നുറക്കിനാന്. 
വേറേ വില്ലേന്തിയവനും മുന്നൂറമ്പങ്ങു ശല്ൃയനെ 

എയ്മാനിവന്നുള്ള വില്ലും നറുക്കീ കത്തിയമ്പിനാല്ം 
മൊട്ടുഴിഞ്ഞമ്പെയ്തിവന്െറ നാലശ്വത്തെ വധിച്ചുതേ 

രണ്ട കൂരമ്പിനാല്ക്കൊനനു രണ്ട പിന്സുതരേയയമേ. 

പിന്നെയ്യടിത്തേച്ചെരിയും നല്പ ഭല്പത്തിനാലുടന് 

നേരേ നില്ലോരിവനുടെ പെരുംകൊടി മുറിച്ചുതേ; 
ഉടന് ദുര്യോധനനുടെ പട ചിന്നിയരിന്ദമ!. 

അമ്മട്ടാക്കിയ മദ്രേശപാശ്വത്തില് ദ്രണിയെത്തിനാന് 
ഇവനെത്തന്െറ തേരേററി വെമ്പിപ്പിന്വാങ്ങിയങ്ങുടന്. 

അവരൊട്ടിട പോന്നപ്പോഠം ധമ്മഭൂവാത്തിടുമ്പൊഴേ 
നിന്നു മദ്രേശ്വരന് പിന്നെ വേറേ തേരില് കരേറിനാന്, 

മുറമയ്ക്കൊരുക്കിദ്ദിവ്യം വന് കാര് പോലെ മുരളന്നതോ 

സഭജ്ജയന്ത്രോപകരണം ശത്രുരോമാഞ്ച൨ ദ്ധനം. 
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തോലമേ കൊണ്ടുണ്ടായ പരാഭ വത്താല് മതിമഠസ ശലൃന് ശരവഷം 

യകാണ്ടു വമ്മപുത്രാദികളെ മദ്ദിക്കുന്നു. കൂട്ടത്തില് പലരും ചത്തുവീഴുന്നു. 

പാണ്ഡവര് ഉതു കണ്ടു ക്രുദ്ധരാകുന്നു. ഭീമസേനന് ശല്യന്െറ തേക്കതിരകു 

ളേയും തേരാളിയേയും വധിക്കുന്നു. ശക്തിയുള്ള ഒരു വേല് പ്രയോഗിച്ചു 

ധമ്മപുത്രന് ശലാ;നെയും വധിക്കുന്നു ജ്യേഷൃയവ ധം കണ്ടു കോപിച്ചു” എതി 

ത്തുവന്ന ശല്യാനുജനും വധിക്കപ്പെടുന്ന. കൃതവമ്മാവു” ധമ്മപുത്രനുമായുള്ള 

യുദ്ധത്തില് തോറ പിന്വാങ്ങുന്നു 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ഉറപ്പുമൂക്കുമുടയ വേറേ വില്ലൊന്നെടുത്തുടന് 

ധമ്മഭൂവെശ്ശൂല്യനെയ്ക്കു സിം ഹംപോലലറീടിനാന്. 3 

മഴപെയ്യും കാറുഃപോലെയുടനേ ശരവ്ൃ ഷ്മിയാല് 

ക്ഷത്രിയന്മാരെ വഷിച്ച, വന്പേറും ക്ഷത്രിയഷഭന്,. കൂ 

പത്തമ്വെയ്യാസ്സ്റാത്ൃയകിയെ മുന്നമ്പാബ്ഭീമനേയുമേ 

സഹദേവനെ മൂന്നെയ്മദ്ദിപ്പിച്ച, ധമ്മപുത്രനെ. 8 

തേരാനയശ്വങ്ങളെഴും മററു വില്പരെയൊക്കയും 

അന്വയ്മദ്ദിപ്പിച്ചു കൊള്ളിവിട്ടാനകളെയാംവിധം. 4 

ആനയാനക്കാര്കളശ്വമശ്വക്കാര്കളിവററിനെ 

തേര്തേരാഠംകളൊടുംകൂമടക്കൊന്നൂ രഥികുലോത്തമന്. 6 

അറുത്തു കൈകളവ്വണ്ണം പല ശന്പ്ൃദ്ധവജങ്ങളും 

ദഭയാല് വേദിയെപ്പോലെ വിരച്ച, യോധരാല് മഹി. 6 

ശത്രുസൈന്യമവന് മുതൃകാലന് പോലെ മുടിക്കവേ 
വളഞ്ഞിതേററം ക്രുദ്ധന്മാര് പാണ്ഡു പഠാഞ്ചാലസോമകര്. റ് 

ഭീമന് ശൈനേയന്താനുമയാളെയപ്പ്പോഠം 
വീരന്മാരാകുന്ന മാദ്രേയര്താനും 
ഉരക്കേറീടം മന്നനോടേറെറതിക്കെ- 

പ്പോരുന്നോനെത്തമ്മിലേററം വിളിച്ചാര്. 8 

ഉടന് പോരിത് ശശൂരര് മുററും നരേന്ദ്ര! 

ഭടശ്രേഷ്തന് ശല്യ നോടാഞ്ഞടുത്തും 
വളഞ്ഞൊത്തും പോരിലീ വീരനെത്താ-- 

നൂക്കേറീട്ടം ശരസംഘങ്ങളെയതു . 9 

ഭീമന് മാദ്രീപുത്ൂരര് ശൈനേയനുംതാന് 

രക്ഷിച്ചീടും മന്നവന് ധമ്മപുത്രന് 
സ്തുനാന്തരത്തിങ്കലാശ്ശുല്ൃനേ ന-- 

ലലൂക്കേറീടും ബാണജാലങ്ങളെയ് രൂ 10 

ഉടന് ഭവ്ദ്രഥിമാരും രണത്തില് 
ശരാത്തനായ് ശല്യനെക്കാങ്കയാലേ 
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നരന്മാരെല്പാവരും പോയ് വളഞ്ഞു 
ചുററും ദുര്യോധനശാസ്യ1ത്തിനാലേ. 11. 

ഉടന് ക്ഷണം മദ്രജനാധി നാഥന് 
യുധിഷ്യിരന്നേക്കൊരേഴമ്പു വിട്ടു; 

ആ മന്നനെ ബ്ബഹളപ്പോരില് ൨൯പ-- 
നന്നേരമങ്ങൊന്പരവ്വെയ്ക്ക പാത്ഥന്. 12 

കാതോളമങ്ങാഞ്ഞു വലിച്ചുവിട്ട 
മെഴുക്കിട്ടിട്ടുള്ള ബാണങ്ങളപ്പോഠം 
തേരാളിമാരവരന്യോന്യമെയ് തൂ 
മദ്രേശനും ധമ്മരാജാവുമൊപ്പം. 13 

പാരം വേഗം രഥിമാരാ രണത്തില് 
പരസ്റ്റരം ലാക്കു നോക്കിത്തരത്തില് 
ശരം വിട്ട നരനാഥാഗ്രൃയരേററം 
പെരും ശക്തന്മാരരീന്ദ്രക്കധൃഷ്യര്. 14. 

അവക്കെഴും ഞാണൊലിയൊച്ചഴുച്ചം 
മഹേന്ദ്രവ്കാശനിഘോഷതുല്യം 
പാരം മഹാന്മാര് വിശിഖങ്ങാഠം തമ്മിലാ-- 
ശ്ൂല്യന് ധമ്മാത്മജനും തൂകിട്ടമ്പോയംം 16 

ചുററീടിനാരവര് കാട്ടിങ്കല് മാംസം-- 
കിട്ടാന് ചുററും വ്യാഘ്വപോതങ്ങഠം പോലെ 

കൊമ്വേന്തീടും മത്തഹസ്തീന്ദ്രര് പോലെ 
മുറിപ്പെടത്തീ പടയില് ഗവ്വിയന്നോര്. 36 

ഉടന് വന്പന് ശല്യനൂക്കേറിടുന്ന 
വീരന് യുധിഷ്ഠിരനെപ്പാരമൂക്കില് 

എഷ്ക്തീടിനാന് ഹൃദയത്തില് ബലത്താല് 
സുര്യാഗ്നിഭാസുള്ള ശരത്തിനാലേ. 17 

യൃധിഷ്യിരന് ഗാഡമെഗ്റ്റേററുടന്താന് 

ദ്ൂഡം വിട്ടോരമ്പിനാലേ നരേന്ദ്ര. 
മദ്രേശനെ പ്രഹരിച്ച, മഹാത്മാ-- 
വാനന്ദവും നേടിനാന് കൌരരവാഗ്ര്യന്, 18 

പാരം മുഹൂത്തംകൊണ്ടുതാന് മന്നവേന്ദ്രന് 
ബോധം നേടിച്ചൊടിയാല്ക്കണ് ചുവന്നോന് 
ഭൂതം നൂറമ്പെയ്കിതാപ്പംത്ഥനേയും 

സഹസ്രനേത്രപ്രതിമപ്രഭാവന് . 19 

ത്വരാന്ധിതം? വന്പനാം ധമ്മപുത്രന് 

ശല്യന്െറ മേല് ക്രുദ്ധനായൊന്പതമ്പാല് 

1 ടുര്യോധനശാസ്യം --ദര്യോധനനന്െറ ആജ്ഞ. 2 സ്ഹസ്രനേത്രപ്രതീമ 
്രടഠവനം ഇന്ദ്രനെ പ്പോലെ പരാക്രമശാലി. 3 ത്വരാനചിതംം വേഗത്തില്. 
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ഉരസ്പുടം കീറി നല്പ്പെന്നേണിഞ്ഞ 
ചട്ടയാറമ്പി നാലേ തകര്ത്തു. 

ഉടന് മദ്രാധിപനേററം പ്രഹഷ്-- 

മോട്ടം ഗാഡം വില് വലിച്ചമ്പു തൂകി 

കണ്ടില്ലിട്ടു രണ്ടു നല്ക്കത്തിയമ്പാ-- 
ലുവ്വീശനാം കരവേന്ദ്രന്െറ ചാപം 

ഉടന് പുത്തന് ഘോരചാപ്പം മഹാത്മാ-- 

വെടുത്തിട്ടങ്ങാഹവത്തില് ക്ഷിതീശന് 
ശല്യന്െറമേല് ചുററുമമ്പെയ്ക്ു ശക്രന് 
ശിതാഗ്രബാണം നമുചിക്കെയ്യപോലെ. 

ഉടന് ശല്യന് താനുമങ്ങൊന്പതമ്പാല് 
ഭീമന്േറയും ധമ്മ പുത്രന്െറജയയംതാന് 

മുറിച്ചിട്ടാപ്പടു പൊന്ചട്ട രണ്ടും 

മഹാത്മാവാക്കൈകം നോക്കിപ്പിളര്ന്നൂം 

പരം വേറേ സുരൃയവഹ്നിപ്രകാശം 
ക്ഷുരത്താല് വില്ലെയ്യറുത്തു ഗൃുപന്െറ 
കൃപന് തല്സൂതനെയാറമ്പി നാലേ 
വധിച്ചിതായവനോ മുന്പില് വീ൭. 

മദ്രേശനും ധമ്മപുത്രന്െറ നാലു 

ഹയങ്ങളേ നാലു ബാണങ്ങളാലേ 
കൊന്നാന് കൊന്നിട്ടാ മഹാധമ്മപുത്ര-- 
നൃുപന്െറ പോരാളിവധം നടത്തീ. 

അവ്വണ്ണമാ നൃപനില്ച്ചെയ്യവാറു 

ഭീമന് മദ്രേശന്െറ വന്വില്ല വന്പന് 
അവ്വെയ്യറുത്തിട്ടു രണ്ടമ്പുകൊണ്ടി-- 

ട്ടമ്പേ ക്ഷോണീശമനെയാഞ്ഞെയ്കത്കു കൊണ്ടാന്, 

ഉടന് മറൊാന്നെയ്യിവന്നുള്ള സൂ -- 

ശീഷം കോപ്പിട്ടോരു മെയ് വിട്ടു ഡീക്ടി 
വധിച്ചിതശ്വ നാലിനേയ്യം ക്ഷണത്തി-- 
ലതിക്രോധം പുണ്ടെഴം ഭീമസേനന്. 

വില്പാളിമാര്കളില് മുന്പന് രണത്തില്-- 
ല്പരിച്ചീടന്നവനെപ്പാരമൂദ്റെല് 
ഭീമന് കൂരന്പെയ്കു മാദ്രീകുമാര-- 
നതേവിധ, സഹദേവാഖബ്യനുംതാന്. 

ആപബ്ബാണത്താല്കശ്ശുല്യര് മോഹിച്ചു കാഞ്ചകെ 
ഭീമന് ശരം വിട്ടറത്തിട്ട ചട്ട; 
വൃകോദരന് ചട്ട പൊട്ടിച്ച ശല്യന് 
താരാജാലം വിലസും ചമ്മവും താന് 

20 

21 

ക് 

23 

2൭ 

28 

270 

28 
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എടുത്തുടന് ഖാംഗവും തേരില്നിന്നു' 
ചാടിക്കുന്തിസുതനോടേററു വന്പന്; 

അറുത്തിട്ടാ നകലഭത്തരിനീഷ 
യുധിഷ്യിരന്നേക്കു പാഞ്ഞേററു ശക്തന്. 30 

ക്രോധിച്ചെത്തുന്നത്തകനെന്നപോലെ 
പാഞ്ഞെത്തുന്നാ നൃൂപനെപ്പാത്തടുത്തു 
വൃഷ്ടദ്യൂുന് ദ്രപദീനന്ദനന്മാർ 
ശിഖണ്ഡിയും സാതൃകിയും ക്ഷണത്തില്. 81 

അവന്െറയാ നല ചമ്മം നറുക്കീ 
ഭീമന് വന്പന് പത്തു ബാണങ്ങളാലേ 
പിടിപ്പാട്ടില് ഖഠംഗവും ഭല്പമെയ്്ക 
മുറിച്ചാര്ത്തു നിന് പടയ്റ്കൂള്ള? ഹൃഷ്ടൂന്. 32 

ഭീമന്െറയാ ക്രിയ കണ്ടിട്ട ഹൃഷ്ൂ- 
രായിപ്പാണ്ഡുപ്പട ചേരും രഥിന്ദ്രര് 

ഉച്ചത്തിലങ്ങുല് സൂയ 8 ത്തോടുമാത്തു 
തിങ്കഠംക്കാന്തിശ്ശുംഖു മമേററം വിളിച്ചു, . 33 

പേടിപ്പിക്കും ഘോരമാമാരവത്താല് 
കൂടിക്കാക്കും നിന് ബല്വം ഹഷമെന്നേയ 
വിയത്തൂുപോയ രക്ത സിക്താംഗരായി-- 
ബ്ലോധം കെടുമ്മാറു വിഷാദമാര്ന്നൂം 84 

ആ മദ്ദേശന് ഭീമസേഠാദി പാണ്ഡു-- 

യോധ ശ്രഹ്യന്മാര്കളാഞ്ഞറക്ര രിച്ചോന് 
യൃധിഷ്യിരന്തന്െറ നേര്ക്കൂദരില് മറനിന്-- 
നേരേ സിംഹം ചെന്നിടുംപോലെ ചെന്ആം 38 

ആദ്ധമ്മജന് ഹതസു മാശ്വനായോന് 
ക്രോധാല് കത്തും വഹ്നിയെപ്പോലെരിഞ്ഞോന് 
മദ്രേശനെപ്പാത്തു കണ്ടിട്ടടന് താ-- 
നൂകക്കറുമാശ്ശുതുവിന്ദനേക്കു പാഞ്ഞു. 36 

ഗോവിന്ദന് തന് വാക്കുടന് ചിന്ത ചെയ്തി-- 
ട്ടാച്ചാനാശ്ശൂുല്യനെ ഉക്കാന്നുതീക്കാന്; 

ആദ്ധമ്മജന് സൂതവാഹങ്ങാം ചത്ത 
തേരാണ്ടവന് വേലിനെത്താന് നിനച്ചോന് 317 

ആശ്ശുല്യന്തന് കമ്മവും പാത്തവന്തന്-- 
ഭാഗം ശേഷിച്ചുവനാണെന്തമോത്തോന് 
ഉള്ളം കൊണ്ടാശ്ശൂല്യനെക്കൊല്ുവാനാ-- 
യിന്ദ്രാനുജന് ചൊന്നതിന്ട്ടറച്ച, . 38 

2 പടഡ്കൂളളൂ സൈ സന്യമദ്ധ്യത്തില്. 2 ഉല്സ്മൂയം ഛ വദ്ധിച് അത്കുതം. 
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ആദ്ധമ്മജന് പൊന്മണിത്തണ്ടിയന്നു 

പൊന്നിന്നിറം പുണ്ട വേത കൈയിലേന്തി 
എരിഞ്ഞമളളും കണ്ണ രണ്ടം തുറിച്ചു 
മദ്രേശനെ ക്രോധമുരംക്കൊണ്ടു നോക്കീ. ക] 

പൂതാത്മവോ3യ് പാപമററാ നൃദേവ-- 
രാജന് നോക്കിക്കണ്ടൊരാ മദ്രരാജന് 
അന്നേരമേ ഭസ്മ മാവാത്തതേററ-- 
മറശ്ചര്ൃമെന്നെന്െറ പക്ഷം ക്ഷിതീശ!. 40 
മണിപ്രവാളേജ്ജല ?മായെരിഞ്ഞു 

മനോജേഞാാഗ്രത്തണ്ടെഴും വേലുടന്താന് 

വല്പാതുക്കില് ചട്ടി വിട്ടു മഹാത്മാ 
മദ്രാധിപന്നേക്കു കുരുപ്രവീരന്. ൭1 

ജ്വലിച്ചാളന്നിതിനെപ്പാരമൂക്കില് 
സ്പൂലിംഗാഘം ചിന്നി 8യെത്തുന്നനേരം 
നോക്കിക്കണ്ടു കരരവന്മാര്കളെല്പാം 
യൃഗാന്തത്തില് കൊള്ളിമീന് ചാട്ട മട്ടില്ം 42 

പാശം കോലും കാളരാത്രിക്കു തുല്യം 
യമന്െറ ധാത്രിപ്പടിയുഗ്രരൂപം 
നല്ബ്രഹ്മദണ്ഡാഭമമോഘമായ--- 
തയച്ചു യത്തന് യുധി ധമ്മരാജന്. 43 

ഗന്ധം പുഷ്്ം പീഠമഗ്ര്യാന്നപാന-- 
മിവററിനാല് പാത്ഥര് പൂജിച്ചതായി, 
സംവത്താഗ്നിക്കെതിരായ് കത്തിയാളി-- 
യതൃശ്രാഥവ്ൃവണകൃതൃള്ൂ തുല്യം, 44 

ത്വഷ്യാവീശാനന്നു നിമ്മിച്ചതായി-- 
ശ്ര പ്രാണാംഗങ്ങടം തിന്നുന്നതായി,ം 

ഭൂവാകാശം ജലഭാഗങ്ങഠം ഭൂത-- 
ജാലത്തേയും വെല്ലുവാന് തക്കതായി, 4൫ 

മണിക്കൊടിച്ചാത്തണിവജ്ൂരത്ത-- 
വൈഡുൃ രൃമിശ്രം പെന്മേണി അണ്ടുമായി 

ത്വഷ്ടഠവു യത്നിച്ചു ചമച്ചതായി 

ബ്രഹ്മഘ്യസംഹാരിയമോഘമായി, 36 

ബലപ്രയത്നാഹിതവേഗമായി-- 
ക്കരുത്തു മന്ത്രങ്ങഠം ജപിച്ചതായി, 

പ്രശസ്തമാശ്ുൂപ്പടി വേലതപ്പോഠം- 
ച്ചാട്ടീടിനാന് ശല്യവധത്തിനായി. 47 

1 പൂതാത്മാവു"..-പര് ശുദ്ധന്. 2 മണിപ്പവാളേജ്ജ്വലം രത്നം പോലെയ്യം 

പവിഴംപോല്ലെയും ഉജ്ജലിക്കുന്നതു”. 3 സ്റ്റലീംഗഘം ചിന്നി തീപ്പൊരി 

പറപ്പിചചുകൊണ്ടു . 
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“ഹേ! ചത്തു നീ ദുഷ്ട, ”?യെന്നാത്തു രദ്ൂ-- 
നങ്ങന്തകന് നേക്കു ബാണ്ംകണക്കെ 
നല് ക്കൈത്തലംപുണ്ട കൈയാഞ്ഞു നീട്ടി 
ക്രോധാല്ത്തുള്ളംവണ്ണമേ ധമ്മരാജന്. 48 

അവാരൃവീര്യം കലരും സ്വശക്തി 
യൃധിഷ്യിരന് ശക്തി കൂട്ടീട്ടയയ്ക്കേ 
പ്രതിഗ്രഹിച്ചീടവാനാത്തു ശല്യ-- 
നാജ്യാഹുതിക്കാളിട്ടം വഹി പോലേ. 9 

അതായവന്തന്നുടെ മമ്മഭേദം 
ചെയ്തിട്ട മാത്തട്ട പിളന്നു കൊണ്ടേ 
വവെള്ളത്തിലാംപോലെ കടന്നു മന്നില്; 
മന്നന്നു വന് കിത്തി പുലത്തിയേററം, 60 

കണ്ണും മൂക്കും വായുമെല്പാം നിറഞ്ഞു 

തിണ്ണം ചാടും വ്രണരക്തത്തിനാലേ 
സിക്താംഗനായ്ക്കു"ന്നിതവന് കുരാര-- 

ശക്ത്യാ ഹതക്രഞ്ചശൈലംകണക്കേം 61 

കുരുശ്രേഷ്ഠന് ചട്ട പൊട്ടിച്ചു കൊന്നോന് 
കൈനീട്ടി വീണ തേരില് നിന്നിട്ട മന്നില് 
മഹേന്ദ്രവാഹോപമനാം? മഹാത്മാ 
വ്കാഹതാദ്രീന്ദ്രശുൂംഗം $ കണക്കെ. 92 

ധമ്മരാജന്െറ നേരാട്ട ശല്യന് കൈയുകം നീത്തിയോന് 
ഉയന്നോരാശ്ശു'കകേതുപോലെ വീണിതു ഭൂമിയില്. 98 

അവന് സ്വ്വാംഗവും കീറിച്ചോരകൊണ്ട കുളിച്ചവന് 
പ്രേരത്താല് ഭൂമിയാല് പ്രതൃല്ഗത *ന്തട്ടായ” നരഷ്ഭന്, 63 

മാറില് വീഴും കാന്തനിഷ്ടകാന്തയാലെന്നവണ്ടണമേ. 
ഇഷ്ടയാം കാന്തയെപ്പോലെ ചിരം ഭൂമി ഭജിച്ചവന് 65 

സവ്വാംഗസം ശ്രേഷമാന്നങ്ങുറങ്ങുംവണ്ണമായിതേ. 
ധമ്മാത്മാവാം ധമ്മപുത്രന് ധമ്മപ്പോരില് വധിച്ചവന് 66 

മഖത്തിങ്കല് സുഹുതനാം സ്വിഷ്യാഗ്നിപ്പടി* കെട്ടുപോയ. 
വേല്കൊണ്ടു ഹൃദയം കീറിയായയധദ്ധജഹീനനായ' 67 

ശമിക്കിലും ശല്ൃനെക്കൈവിട്ടീലം ലക്ഷ്യി കേവലം. 

ഇന്ദ്ര ചാപംപോലെഴുന്ന വില്ലെടുത്തഥ ധമ്മജന് 68 

പോരില് ശത്രു ളൈക്കൊന നാഗാഘം * ഗരുഡന്പടി 

2 കുമാരശക്ത്യേസു ബഹ്മണ്യന്െറ വേല്കൊണ്ടു”. 2 മഹേന്ദ്രവാഹേപേ 

രന്. ഐരാവ തത്തോട തുല്യന്. 3 വജൂാഹതാദ്രീന്രശൂംഗം --൨ജുത്താല് പ്രഫ 
രിക്കപ്പെട്ട കൊടുമുടിയെപ്പോലെ. [ പ്രതൃല്ഗതന്- എതീരേല്ലപ്പെട്ടവന്. 

൭ സ്വീഷ്യംഗ്നിപ്പദീ-- വേണ്ടപോലെ യജിക്കപ്പെട്ട അഗ്നിയെപ്പോലെ. 6 നാഗയ 
ലം പാ മ്പിന്കൂട്ടം . 
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കൂത്ത ഭല്പങ്ങളാല് ശത്രു ദേഹങ്ങളെയറുത്തുതേ. 59 

ഉടന് പഠത്ഥശര-ലത്താല് മൂടപ്പെട്ടോരു നിന് ഭട൪ 
അന്യോനൃയമദ്ദിതന്മാരായ മുടിയക്കണ്ണടച്ചുതേ 60 
മെയ്യില് ചോരയയമായ' ശസ്ത്രായമധജീവിതമററവര്. 

ശല്യന് പതിക്കമവ യുവാവാകും മദ്രേശവരാനുജന് 61 
ഗുണങ്ങളാല് ഭ്ര-തൃതുല്യനെതിര്ത്തു പ൦ണ്ഡുപുത്രനായ്. 
എയ്കക കൊണ്ടാന് നരശ്രേഷ്ഠന് നാരാചങ്ങഠം പെരുത്തുടന് 62 

ചത്തോരണ്ണുന്നു പകരം ചെയു വാന് യുദ്ധദുമ്മദന്,. 

ധമ്മജന് വെമ്പലോടാറമ്പെയ്ക കൊണ്ടാനവന്െറമേല് 63 

കണ്ടിച്ച വില്ലും കൊടിയും ക്ഷരം രണ്ടെയ്കവന്നുടെ 

പിന്നെജ്ജ്വലിച്ചുറപ്പേറും തീക്ഷ“ണഭല്ത്തിനലുടന് 64 

നേരേ നില്ലുന്നവനുടെ തലയ്യം കൊയ്ക്ക വീ,ക്ലിനാന്. 
കുണ്ഡലം ചാത്തിന തല കണ്ടു തേര് വിട്ട വീഴ്ുതും 68 
പുണ്യക്ഷയം പൂണ്ട വിണ്ണില് വാണോര് വിീഴുന്നവണ്ണമേ. 
അവന്െറ തലയറേറ്റം ചോര ചാടിയ ദേഹവും 66 

തേര് വിട്ട വീ; തായ്ക്കണ്ട സൈന്യം ചിന്നിയൊഴിഞ്ഞു-- 
വിചിത്രകവചന് മദ്രരാജദ്രാതാവ ചത്തതില് പോയ്. 

ഹാഹാകാരം ചെയ്തുകൊണ്ടു രണ്ടിപ്പോയിതു കരരവര്. 68 

ശല്യ്യാനുജവധം കണ്ടു ജീവന് കൈവിട്ട നിന് ഭടര് 

ത്ൂരസിച്ച, പാണ്ഡവഭയാല് പൊടിയേററവരേററവും. 
ഉടഞ്ഞുഴന്നോരു കുരുഭടരെബ“ഭരതഷട | 63 

ശിനിപൃത്രന് ശരം തൂദിപ്പിന്തുടന്നിതു സാതൃകി. 
ദുരാസദന് ദുവ്വിഷഹനാ വില്ലാളിയെ യാത്രയില് 0 

എതിത്തേററിതു ഹാദ്ദികൃയന് പേടികൂടാതുടന് നൃപ! 
തോല്ല്യാത്ത വന്പന്മാരായ വാര്ഷ്കേയരവരേററുതേ 71 

ഹാദ്ദിക്ൃയനും സാത്യകിയും മത്തസിം ഹങ്ങഠം പോലവേ. 
അക്കാംശുക്കഠംക്കൊത്തു തിന്നി വിലസും വിശിഖങ്ങളാല് 4 

തമ്മില് മൂടിയടച്ചും കൊണ്ടെ ക്കകാന്തി കലന്ന വര്. 
വില്വഴിക്കൂക്കിലെത്തുന്ന വൃഷ്ണിസിംഹശരങ്ങളെ 73 

കാണായി വാനില് പതറുമിയ്യാന്പാററകഠംപോലവവ. 

പത്തെയ് രൂ സാത്ൃകിയെ മൂന്നമ്പവന്െറ ഹയങ്ങളെ 78 

ഹാദ്ദിക്യന് മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ളോരമ്പാല് വില്ലുമറുത്തുതേ. 
മുറിഞ്ഞോരാ നല്ല വില്ലു വെടിഞ്ഞു ശിനിപുംഗവന് 76 

വേഗത്തില് വേഗമേറുന്ന വില്ലു വേറിട്ടെടുത്തുതേ. 

ആ നല്ല വില്ലെടുത്തിട്ടു വില്പാളികലപുംഗവന് 6 

സ്തനാന്തരത്തില് പത്തമ്പു വലിച്ചെയ്തിതു ഭോജനെ. 
പിന്നെത്തേരച്ചു നുകവും ഭല്പമാ ഞ്ഞെയ്യറുത്തുടന് റു? 
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അശ്വങ്ങളെക്കൊന്നു രണ്ട പിന്പുറം സൂതരേയയമേ. 
തേര് പോയോരവനെക്കണ്ടു കൃപന് ശാരദ്വതന് പ്രഭോ! 8 

വീര്യവാൻ തന്െറ തേരേററിപ്പിന്മാററിക്കൊണ്ടു മാററിനാന്. 

ശല്യന് മരിക്കവേ രാജന്, ഭോജന് വിരഥനായതില് 79 

ദുര്യോധനന്െറ പടയങ്ങങൊക്കയും പിന്തിരിഞ്ഞുപോയ്. 

മാററാരായതറിഞ്ഞില്ലാ പടയില് പൊടിമൂടലില് 80. 

മിക്കതും ചത്തൊരാസ്റ്സേന്യം പിന്തിരിഞ്ഞിതു കേവലം, 

മുഹൂത്തത്താല്ക്കണ്ടിതവര് മന്നില് പൊങ്ങിയ വന് പൊടി 

പല ചോരയൊഴുക്കാലും ശമിക്കെപ്പുരുഷഷ്ഭ। 

അടുത്തു തന് പടയുടഞ്ഞതു കണ്ടു സുയോധനന് 82 

പാത്ഥന്മാര്കളെയൊട്ടക്കു താനൊററഷ്ക്കു തടുത്തുതേ. 
തേരൊക്കും പാണ്ഡവരെയും പാത്തു പാഷ്തനേയുമേ 83 

ദുദ്ധഷനാനത്തനേയും കൂരമന്പെയ്തീടിനാനുടന്. 
എതിത്തീലവനേ മത്ത്യമൂത്യവെപ്പോലെ മാററലര് 84 

വേറേ തേരേറി ഹാദ്ദിക്ൃയന്താനുമപ്പോഠം തിരിച്ചുതേ. 
ഉടന് യുധിഷ്യിരനൃപന് വെമ്പലോടും മഹാരഥന് 86 

നാലനമ്പെയ്കാബ്ഭോജനുടെ വാഹങ്ങളെ വധിച്ചുതേഃ; 
മൂച്ചയേറുന്നാറു ഭല്പംകൊണ്ടെയ” രൂ കൃപരേയുമേ. 86 

രാജാവു തേര് പോക്കിവിട്ട ഭോജനേ ദ്രോണനന്ദനന് 
തന്തേരിലേററിപ്പിന്മാററീ യുധിഷ്ിരനില് നിന്നുടന്. 877 

എതിത്തെട്ടമ്പെയ്ക കൃപരപ്പെൊഴേ ധമ്മപുത്രനെ 
എട്ടമ്പ കൊണ്ടപ്രകാരമെയ്യാനശ്വങ്ങളേയുമേ. 88 

ഇപ്രകാരം മഹാരാജ, നടന്ന യുദ്ധശേഷവും 
രാജന്, സപൃത്രനാം നിന്െറ ദുമ്മന്ത്രം കൊണ്ടു ഭരത। ൫89 

അങ്ങാ മഹേഷ്വാസനെയാഹവത്തി-- 
ലാക്കാരവാഗ്ര്യന് കൊലചെയ്യശേഷം 
സന്തോഷമാന്നൊപ്പമാപ്പാത്ഥരെല്പാം 
ശല്ൃദ്ധ്വംസം കണ്ടു ശംഖം വിളിച്ച, . 90 

പുകൃട്രിനാന് ധമ്മജനേ രണത്തില് 

വൃത്രക്ഷയേ ശക്രനെദ്ദേവര്പോലേ 
ചെയ് രൂ നാനാവാദ്യ-ഘാഷങ്ങളുഴീ-- 
തലം മുഴങ്ങുന്ന വിധത്തിലെങ്ങും. 91 
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ശലൃയന് വധിക്കപ്പെട്ടതു കണ്ടു” ക്രുദ്ധരായിത്തീന അദ്ദേഹത്തിന്െറ 
അനുയായികളായ എഴുന്ത്റു രഥിത്തേഷ്ടന്മാര്, ദുയ്യോധനന് വിലക്കിയതു 
വകവെക്കാതെ ധമ്മപുതരരുമായി ഏവുമട്ടുന്നു. പാണ്ഡവന്മാര് അവരെ 
കുഴുവന് സംഹരിക്കുന്നു. കരരവപ്പട പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ഭൂപ, ശല്യന് ചത്തശേഷമവന്െറ തൂണയാളകഠം 
എഴുന്നൂറു രഥിശ്രേഷ്ണര് പട വിട്ടാഞ്ഞിറങ്ങിനാര്. [ 

കുന്നി നൊത്തീടുമശ്വത്തില് കയറീട്ട സുയോധനന് 

വെങ്മൊററക്കുട പൊന്തിച്ചും വീശിച്ചും ചാമരങ്ങളെ കൂ 

പോകൊല്പ പോകകാല്പയെന്നു മദ്രന്മാരെത്തടുത്തുതേ, 
ദുര്യോധനന് തടുത്തോരാ വീരന്മാര് വീണ്ടുമപ്പ്ൊഴേ 3 

യൃധിഷ്യിരനെ ഹിം സിപ്പാന് പാണ്ഡൃപ്പുടയിലേറിനാര്,. 

ആശ്ശൂരരോ മഹാരാജ, ദു ദര്യാധനകൃതാശയര് 4 

പെരുംഞാണൊലിയിട്ടേററു പൊരുതീ പണ്ഡുപുത്രരായ'. 
ശല്യനെക്കൊന്നതും കേട്ട മദ്രരാജപ്രിയോദ്ൃതര് 8 

മദ്രമത്തേരാളികഠം യുധിഷ്യിരനെപ്പീഡചെയ”വതും 

ഗാണ്ഡീവം വില്ലലച്ചെത്തിയവിടേക്കുടനജ്ജുനന്. 6 
ഭിക്കൊക്കയും തേരൊലിയാല് മുഴക്കുന്ന മഹാരഥന് 

അങജ്ജൂനന് ഭീമനു, പിന്നെ മാദ്രിഭൂ പഠണ്ഡുപുതരും ! 
നരവ്യാഘ്വന് സാത്യകിയും മററുമാ ദ്രപദേയരും 
ഡൃഷ്ടദ്യമുന്താന് ശിഖണ്ഡി പാഞ്ചാലന്മാര്കഠം സോമകര് ൫8 

ഇവര് ധമ്മജനെക്കാപ്പുാന് ചുററും വന്നൊത്തുകൂടി നാർ. 
ആപ്പ്ാണ്ഡവന്മാരെല്പാടമൊന്നിച്ചൊത്ത നരഷ്ടര് ഉ 

മകരങ്ങഠം സമുദ്രത്തെപ്പോലാപ്പുടയിളക്കിനാര്; 
വൃക്ഷ ങ്ങളെക്കാററുകഠം പോലുല പ്പ, നിന്െറ യോധരെ. 10 

കിഴക്കന് കാററ്നാല് ഗംഗാനദി ക്ഷോഭിച്ചിടുംപടി 

ക്ഷോഭിച്ചിതപ്പോടം ദൃപതേ, പാണ്ഡവപ്പട വീണ്ടുമേ. 11 

ആപ്പെരുംപടയില്ക്കേറി മഹാത്മാക്കഠം മഹാരഥര് 

പെരുത്തുപേരാത്തി*“*തെങ്ങാദ്ധമ്മരാജന് യൃധിഷ്യിരന്? 12 

കാണുന്നി ല്ലാരെയുമിഹ ഭ്രാതൃപാണ്ഡ വശൂരരെ 
പാഞ്ചാലരാം വീ രരേയും ശിഖണ്ഡിഭടദനയയമേ 13 

ശൈനേയപാഷതരെയും പാഞ്ചാലീപുത്രരേയമമ്? 

എന്നുരചച്ചറെറതിത്തീടും ശല്യപ്പിന്തുണ യാഠംകളെ 14 

എതിത്തുടച്ച, തേരാളി വീരരാം ദ്രപദീസുതര്. 

തേരുടഞ്ഞും ചിലര്, ചിലര് പെരുംകൊടി മുറിഞ്ഞുമേ, 12 

അന്വേററു ചത്തുകാണായീ പോരില് നിന് പടയാളികഠം. 
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അസംഖ്യമാ വീരപഗണ്ഡുയോധരെക്കണ്ട സംഗരേ 16 

നിന്െറ പുത്രന് തടുത്തിട്ടം വീരര് ചെന്നേററു ഭാരത! 

സാന്ത്വനംചെയ്യായവരെത്തടുത്തിതു സുദയോധനന് 17 

അവന്െറ ശാസനം ചെയ്തീലതില്ത്തേരാളിയാരുമേ. 

അപ്പ്യോഠം ഗാന്ധാരരാജറെറ പുത്രന് ശകുനി ചൊല്ലിനാന് 18 

ദുര്യോധനനൊടുവ്വീശ, യക്തം ചൊല്വവനിങ്ങനേ: 

€ഒന്നുണ്ടു നാം കണ്ടുനി ല്ല്െക്കൊല്ലുന്നൂ മദ്രസേനയെ 19 

പോരില് ഭവാന് നിന്നിടുമ്പോളിതു പററില്പ ഭാരത! 

ഒന്നിച്ച നാം പൊരുതണമെന്നല്ലോ ചെയ്ത നിശ്ചയം 20 

പിന്നെ മററവരെക്കൊല്ലെ പ്പൊറുപ്പാനെന്തു നീ നൃപ? 

ദുയ്യോധനന് പറഞ്ഞു: 

മുന്നമേ ഞാന് തടുത്തിട്ടുമിവര് കേട്ടീലയെന്മൊഴി 21 

ഇവരെല്പാരുമൊന്നിച്ചു ചെന്നേറീ പാണുസേനയില്. 

ശകുനി പറഞ്ഞു: 

പോരില്ച്ചൊടിച്ച വീരന്മാര് ചെയ്യാതാം ഭര്ത്തുശാസ്യവും 

ഇവരില് ചൊടിയായ്യ്കേതുമു പേക്ഷാകാലമല്പിഹ. 

തേരാനയശ്വങ്ങളൊടുംകൂടി നാമങ്ങു ചെല്പണം 26 

വീരന്മാരായിടും ശല്യഭടരെക്കാത്തു കൊള്ളവാന്. 

അന്യോന്യം നാം കാത്തുകൊഠംക പരം യത്നത്തൊടും നൃപ! 26. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

എന്നേവരും തീച്ചയാക്കിച്ചെന്നൂ ഭടരെഴുന്നിടം. 

ഈവണ്ണം ചൊന്നൊരാ മന്നന് പെരുംപടയൊടൊത്തവന് 26 

സിംഹനാദത്തിനാല് ഭൂമി കുലുങ്ങംപടിയെത്തിനാന്. 

കൊല്വിനെയ?വിന് പോയ്ക്കിടിപ്പിന് പ്രഹരിപ്പിനറുക്കു 

എന്നുണ്ടായീ മഹാഘോഷം നിന് പടയ്ക്കിഹ ഭാരത! [വിന്"'* 

പോരില്ക്കണ്ടാപ്പഠണ്ഡവന്മാര് ശല്യന്െറ തൂണയാഠംകളെ 2 

ഒത്തോരെയെതിരിട്ടേററു മദ്ധ്യമം ഗുലൃ*മാണ്ടവര്. 

മുഹുത്താല് പോരിലാ വീരര് കൈയാംകളിയില് മന്നവ! 28 

കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട കാണായീ ശല്യന്െറ തൂണയാളകയം 

നാം ചെന്നെത്തുമ്പൊഴേ മദ്രന്മാരെക്കൊന്ന തരസ്വികടം 29 

ഹൃഷ്ൂരായിക്കിലുകിലെന്നാത്തിതൊന്നിച്ചു മാററലര്. 

തലമണ്ട തെറിക്കുന്നതുടന് കാണായിതെങ്ങുമേ 90 

സുര്യബിംബത്തില്നിന്നൂക്കന് കൊള്ളിമീന് ചാടിയപ്പ്െൊഴേ. 

തകന്ന തേരച്ചു നുകം ചത്ത തേരാളിവീരരും 31 

അശ്വങ്ങളും പതിച്ചിട്ട മൂടപ്പെട്ടിതു പാരിടം. 

നുകമേന്തിക്കാററുപോലെ പാഴയുമശ്വത്തൊടും നൃപ. 82: 

ൽ ഗുലും -- സേനാവി ഭാഗം. 
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കാണപ്പെട്ടിതു യോധന്മാരങ്ങു മിങ്ങും രണാങ്കണേ. 
പോരില് ചക്രംപോയ തേരും വലിച്ച, ചില വാജികഠം 883 

പ്രാതിത്തേരും കൊണ്ട ചിലതുഴനൂ പത്തു ദിക്കിലും. 
അങ്ങുമിങ്ങു. കണ്ട യോക്ര്ൃംകൊണ്ടു കേഴും ഹയങ്ങളെ 84 

വീഴും തേരാളികളെയും കാണായിതു നൃപോത്തമ! 
പുണ്യം തീന്നാല് വാനില്നിന്നു വീഴും സിദ്ധര്കണക്കിനെ 

മദ്രരാജഭടന്മാരാം ശുരരെക്കൊന്നശേഷമേ 
അശ്വങ്ങഠം പാഞ്ഞെത്തുവതു കണ്ട പാത്ഥര് മഹാരഥര്. 36 

പാഞ്ഞെതിത്താരൂക്കിലൂടന് ജയിപ്പാനായ് പ്ര ഹാരികഠം 

ശംഖനാദം കലന്നുള്ള ബാണശബ്ദം മുഴക്കിയും. 3 
നമ്മോടെതിത്തു പിന്നേയും മെച്ചംപുണ്ടാ പ്രഹാരികഠം 
വില്പിട്ടലച്ചും കൊണ്ടേററം സിംഹനാദം മുഴക്കിനാര്. 38 

പെരുത്ത മദ്രേശബല മൊക്കത്തീന്നതു കണ്ടുമേ 
ശൂരനാം ശല്യനെപ്പോരില്ക്കൊന്നതും പാത്തു കണ്ടുടന് 39 
മുററും ദുര്യോധനബലം പിന്തിരിഞ്ഞിതു പിന്നെഴും. 

പാണ്ഡവന്മാര് ജയം നേടിക്കൊന്നൊടുക്കുമ്പോടം മന്നവ! 40 

ദൂഡധന്വാക്കഠം പേടിപ്പിച്ചുഴറിദ്ദിക്കു പററിതേ. 

10, സങ്കചയുദ്ധം 

പാണ്ഡവചക്ഷീയരായ ഭടന്മാര് അള്ളുനഭീമാദികളുടെ പരാക്രമത്തെ 
വ്രശംസിക്കുന്നു. അങ്ആമിങ്ങും ചിന്തിച്ചിതറിപ്പോയ സൈന്യത്തെ ഒന്നി 
ച്ചകൂടി ദുര്യോധനന് വീണ്ടും പോക്കളത്തില് വരുന്നു. ഭീമന് ഇരുചത്തോ 
രായിരം പദാതികളെ കൊന്നൊട്ചക്കുന്നു. പട പിന്നെയും പിന്തിരി 

ഞ്ഞോടുന്നു. ദുര്യോധനന് അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു തടുത്തുനിത്താന് ത്രമി 
ക്കുന്ന. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

പോരില് തേരാളി ദുദ്ധഷന് ശല്യന് ചത്തൊരു ശേഷമേ 
നിന്നായക്കാര് നിനമക്കളമേ പിന്തിരിഞ്ഞിതു മിക്കതും. 1 

ആഴമുള്ളാഴിയില് കുപ്പുത് പോയ വത്തകര്പോലവേ 
അപാരത്തില് പാരമോത്താര് ശുരശല്യനെയാ മഹാന് ക 

കൊന്നവാറു മഹാരാജ, പേടിച്ചമന്വേററമേററവര്, 

അനാഥന് നാഥമനക്കാത്തു സിംഹാദ് 1തമൃഗപ്പടി 3 

കൊമ്പൊടിഞ്ഞ വൃഷപ്രായം പല്ലു പോയഹിമട്ടരേ, 
ഉച്ച ഞങ്ങഠം പ1ന്വാങ്ങീ ധമ്മപുത്രന് മടക്കിയോര്. ക 

പട കൂട്ടിച്ചേക്കുവാനും വിക്രരിപ്പാനുമേ നൃപ! 
ശല്ൃയന് ചത്തതില് നിന് യോധന്നുള്ളില്ത്തോന്നീലൊരുത്ത 
ഭീഷ്യരും ദ്രോണരും കണ്ണന് താനും ഭാരത, വീണതില് [നും. 
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നിന് ഭടക്കളവായല്ലോ ഒഃഖവും പേടിയും നൃപ! € 

ആപ്പേടി ദുഃഖവും ഞങ്ങാംക്കേററം വദ്ധിച്ചിതപ്പ്യൊഴേ 

ജയാശ കെട്ട തേരാളിയാകും ശലൃന് മരിച്ചതില്. 77 

വീരര് ചത്തും കേടുപെട്ടുമമ്പവേററു മുറിയേററുമേ 

രാജന്, ശല്യന് ചത്തവാറു ഭടര് പേടിച്ചു പാഞ്ഞുപോയ്. 8 

ചിലരശ്വം ചിലര് ഗജം ചിലര് തേരും മഹാരഥര് 

കേറി വേഗം പാഞ്ഞുകൊണ്ടാര് പേടിച്ചോടീ പദാതികഠം. 9 

രണ്ടായിരം കുന്നിനൊത്ത പൊരുതു, കൊമ്പനാനകരം 

ഓടീ ശല്യന് മരിച്ച പ്പാളം ഗവ്യ: ങ്കശ ചോദിതര് 3 10 

പോര് വിട്ട ഭരതശ്രേഷ്ഠ, നിന്നാഠംക്കാര് ദിക്കു പാഞ്ഞുപോയ് 

ഓടുന്നതായിക്കാണായീ വീത്തുമമ്പേററമേററവര്. 11 

ഉടഞ്ഞു തോററുദ്യമം കെട്ടോടുമായവരെത്തദാ 
കണ്ടെതിത്തേററു പാഞ്ചാലപാണ്ഡവന്മാര് ജയൈഷികാഠം$. 

ബാണശബ്ദാരവം പിന്നെപ്പെരുക്കും സിം ഹനാദവും 

ശ.ഖഘോഷ്വുമുണ്ടായീ ശുൂരന്മാക്കതിദാരുണം. 13 

പേടിച്ചുഴന്നു പാഞ്ഞോടു. കാരവപ്പട കണ്ടുടന് 

തമ്മില്പ്പറഞ്ഞൂ പാഞ്ചാലര് പാണ്ഡവന്മാരൊടും സമം: 14 

*€രാജാവായീ സത്യധൂതി ജിതശത്രു യധിഷ്യിരന് 
ദീപ്പരാജശ്രീയൊഴി ഞ്ഞോനായി.മിപ്പേോടം സുയോധനന്. 19 

മകന് ചരത്തെന്നു കേട്ടിന്നു ധൂ മരാഷ്ടന് ജനേശ്വരന് 

വിഹ്വലന് മന്നില് വീണിട്ടു കില്ബിഷംപുണ്ടുകൊള്ളമേ. 

കരമന്തയന് വില്പരില് ത്രേഷ്യനെന്നിപ്പൊഴുതറിഞ്ഞിടും 

പാപംചെയ്യോരു ദുബ്ബദ്ധി ചെയ്യുമിന്നാത്മഗഹണം; 37 

സത്യം ഹിതാത്ഥി വിദുരന് ചൊന്നതെന്നി പ്പൊഴോത്തിടും. 

ഇന്നുതൊട്ടാപ്പാണ്ഡവമെസ്റസ്റേവിച്ചും ദാസമട്ടിലായ് 18 

പാണ്ഡവന്മാക്കു പെട്ടോരു ദുഃഖം നൃപനറിഞ്ഞിടും. 

ഇന്നു കൃഷ്ണനെൊ മാഹാത്മൃമറിഞ്ഞീടും മഹീപതി 19 

ഇന്നജ്ജുനധനുര് ദഗ്ലാഷം ഘോരമെന്നറിയും രണേ 

അസ്ത്ര ഞ്ങഠംക്കുള്ള ബലവും മുററും കൈയുക്കുമാഹവേ. 20 

ഇന്നറിഞ്ഞീടുമേ വന്പപന് ഭീമന്തന് ഘോരമാം ബലം 

ഇന്ദ്രന് വലനെയാംവണ്ണം ദു ദര്യാധനനെ വീ,ക്,വേ. 21 

ദുശ്ശാസനവമത്തിങ്കല്ബ്ഭീമന് സാധിച്ചപൊരാ ക്രീയ 

ഇപ്പാരിലാരും ചെയ്യില്പാ ശക്തനാം ഭീമനെന്നിയേ. കു 

ഇന്നറിഞ്ഞീടണം പാണ്ഡവാഗ്രജന്െറ പരാക്രമം 

വാനവക്കം ദുസ്സഹനാം ശല്യനെക്കൊന്നു കേട്ടതില്. രം 

[വി അംഗുഷ്ട്കേശചോദിതര്-_കാലീന്െറ പെരുവിരല്കൊെണ്ടും തോട്ടീകൊൌ 

ഒം പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടടവ. 2 ജയൈെഷികരംച ജയം ആഗ്രഹി ക്കുന്നവര്ം 
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മാദ്രേയപാണ്ഡവന്മാരെപ്പോരിലിന്നറിയേണമേ 
ശുൂരന് ശകുനിയെഗ്ലാന്ധാരഘത്തേയും മുടിക്കവേ, കള് 

അവക്കു ജയമില്ലെന്നോ യോദ്ധാവാക്കോ ധനഞ്ജയന് 
ശൈനേയനും ഭീമനുമാദഭ്ധഷ്ടദ്യമുനുമങ്ങനേ, ൫൭ 

പാഞ്ചാലീപുത്രരഞ്ചാളം മാദ്രിഭൂപാണ്ഡുപുത്രരും 
ശിഖണ്ഡിവില്പാളിയുയമാപ്പഠണ്ഡവന് ധമ്മപൃത്രനും. 26 

ജഗന്നാഥന് നാഥനായതാക്കോ കൃഷ്ണന് ജനാദ്ദനന് 
അവക്കു ജയമില്പാതെയാമോ ധമ്മാശ്രയക്കഹോ! 7 

ഭീഷ്യരെ ദ്രോണരെപ്പിന്നെക്കണ്ണനെശ്ശുല്യനേയുമേ 
മറെറല്പാ മന്നവരെയും നൂറുമായിരവും ശരി 8 

ആരന്യന് പോരില് വെന്നീടാന് ശക്തന് ധമ്മജനെന്നിയേ? 
അവന്നെന്നും ഹൃഷീകേശന് നാഥന് ധമ്മയശോനിധി.?? 29 
എന്നീവണ്ണം ചൊല്പിയവരേററവും ഹഷമാന്നവര് 
പോരിലോടടം നിന് ഭടരെപ്പിന്തുടന്നിതു സ്ൃഞ്ജയര്. 30 

ധനഞ്ജയന് തേര് നിരയോടേറെറതിത്തിതു വീര്യവാൻ 
മാദ്രേയരും സാത്ൃകിയയമേററു ശകുനിയോടുമേ. 31 
അവരൊക്കബ ”ഭീമഭയം പൂദണ്ടാടുന്നതു കണ്ടുടന് 
സൂതനോടോതിനാന് ദുര്യോധനന് പുഞ്ചിരിപൂണ്ടവന്: 82 

*“ എന്നെക്കടക്കയോ പാത്ഥന് വില്ലെടുത്തിങ്ങു നില്ലയവേ? 
പടയ്ക്കു ജഘന്*ത്തിജകലെന്െറയശ്വങ്ങളേ വിട്ടു. 38 

ജഘനം വാഴുമീയെന്നെക്കുന്തീപുത്രന് ധനഞ്ജയന് 

കടക്കാന് മതിയായീടില്പാഴിയെക്കര പോലവേ. 94 

സുത, നോക്കൂ പാണ്ഡവന്മാരോടിച്ചീടന്നു വന്പട 
പടപ്പ്പൊടി പറക്കുന്നതെങ്ങുമേ കണ്ടുകൊടംക നീ. 390 

ഘോരം ഭയങ്കരം സിംഹനാദം കേഠംക്ക പലേതരം 
എന്നാല് മെല്ലെപ്പോക സൂത, ജഘനം കാത്തിടുംപടി. 36 

ഞാന് പോരിലിങ്ങു നിന്നിട്ട പഠണ്ഡുപുത്രനൊടേലുകില് 

ഓജസ്സ്റാലെന് ബലം സുത, വീണ്ടുമേററു തിരിക്കുമേ.?? 87 

ശുരാര്യന്നൊത്തിടുമൊരാ നിന് പുത്രമൊഴി കേട്ടുടന് 
സൂതന് പൊന്കോപ്പണിഞ്ഞശ്വങ്ങളെ മെല്ലെ നടത്തിനാന്. 

തേരാനയശ്വങ്ങഠംകൂടാതുയിര് പോക്കും പദാതികഠം 
ഇരുപത്തോരായിരം പേര് നില്ലായീ പോരടിക്കുവാന്. 39 

നാനാദേശാല് വന്നു ചേന്നോര് നാനാനാട്ടിലിരാിപ്പവര് 

പചെരുംപുകഠം കൊതിച്ചങ്ങ നില്പായീ യോധരപ്പ്പൊഴേ. 30 

അതില് സംഹൃഷ്ടരായ” തമ്മിലവര് പാഞ്ഞേററിട്ടമ്പൊഴേ 
തിരക്കു പെരുതാഗ്ണ്ണീര്ന്നൂു ഘോരരൂപം ഭയങ്കരം. പി] 

ൽ ജഘനം മുന്വശം; മുന്പന്തി. 
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ഭീമനപ്പോഠം നരപതേ, ധൃഷ്ടദ്യമുനുമങ്ങനെ 
ചതുരംഗപ്പുടയുമഠയ് നാനാനാട്ടാരെ നിത്തിനാന്. 32 

ഭീമന്െറ നേക്കു പാഞ്ഞേററു പോരില് ചില പദാതികഠം 
കൈകൊട്ടിയാര്ത്തു ഹൃഷ്ന്മാര് വാനു പുകാനൊരുങ്ങിയോര്. 

ഭീമസേനനൊടേററിട്ട വാശിയാല് യുദ്ധദുമ്മദര് 
അലറര്ീ ധാത്തരാഷ്ടന്മാര് ചൊല്പീലാ മറെറാരെണ്ണവും; 44 

തടുത്തു ഭീമനെപ്പോരില് പ്രഹരിച്ചിതു ചുററുമേ. 
പ്രഹരിക്കപ്പെടുമവന് പോരില്ക്കാലാഠം വളഞ്ഞവന് 49 

നിലവിട്ടിളകീലൊട്ടും മൈനാകാദ്രികണക്കിനെ. 
ചൊടിച്ചുവര് മഹാരാജ, പാണ്ഡുപൂത്രനുമങ്ങനേ 46 

നിഗ്രഹിപ്പാനൊരുവവെട്ടു തടുത്തു മററു യോധരെ. 

ആ രഥീന്ദ്രര് വളഞ്ഞാറേ ഭീമന് പോരില് ചൊടിച്ചുതേ; കട്? 

അവന് തേര് വിട്ടു ചാടീട്ട കാലാളായിട്ട നില്പവന് 
പൊന്നു കെട്ടിച്ചുള്ള പെരുംഗദ കൈയിലെടുത്തവന് 38 

ദണ്ബഡേത്തുമത്തകന്മട്ടില് ക്കൊനനൂ നിന്നുടെ യോധരെ. 
ഗദയാല് ബലിയാം ഭീമന് ഗജാശ്വദ്വിപഹീനരെ 39 

പൊതുക്കിയിരുപത്തോരായിരം കാലായംജനങ്ങളെ. 
ആക്കാലാഠംപ്പടയെബ് ഭീമന് കൊന്നു സത്യപരാക്രമന് 20 

ധുഷ്ദ്യമുനെ മുന്പാക്കിയുടന് കാണായിവന്നുതേ. 

ചോരയാടിച്ചത്തു കിടപ്പായീ കാലാഠംജനങ്ങളും 61 

കാറേററെറാടിഞ്ഞുള്ള പത്ത കള്്റികാരങ്ങഠം പോലവേ. 
പല പൂമാലയും ചാത്തിപ്പല കുണ്ഡലധാരികടം ൭2 

നാനാജാതിക്കാര്കഠം ചത്തോര് നാനാദേശാലണഞ്ഞവര് 
കൊടിക്കൊടിക്കൂറകഠം ചിന്നീടും കാലാഠംപ്പെരുംപട 63 

അററു ശോഭിച്ചുതേ രദ്രം ഘോരാകാരം ഭയങ്കരം. 
സൈന്യങ്ങളോടൊത്തു ധമ്മപുത്രന് മുന്പാം മഹാരഥര് 64 

വന്പന് നിന് പുത്രനാം ദുര്യോധനനെപ്പിന്തുടന്നുതേ. 
ആ വില്പരെല്ലാം നിന് കൂട്ടര് പിന്തിരിഞ്ഞതു കണ്ടുടന് 58 

കയറീലാ നിന്മകനെയാഴിയെക്കര പോലവേ. 
അതില ്ജുതമായ?ക്കണ്ടേന് നിന്െറ പുത്രന്െറ പൌരുഷം 56 

പാത്ഥരൊന്നിച്ചൊരുവയെക്കടക്കാനായിടാഞ്ഞതില്. 
ഏറെദ്ട, രം മാറിടാതെ പാഞ്ഞോടാന് കരുതുംപടി 77 

അമ്വേദ്റററാത്തന്ബലത്തെപ്പാത്തു ചൊല്ലീ സുയോധനന്. 

ദുര്യേധനന് പറഞ്ഞു: 
കാണ്മീല ഞാനാദ്ദേശത്തെ മന്നിലും പവ്വതത്തിലും 68 

നിങ്ങഠം ചെന്നാല് പാത്ഥര് കൊല്ലാത്തിട, മോടുന്നതെന്തി-- 
ഇവക്കുള്ള ബലം സ്വല്പം കൃഷ്ണന്മാര് മുറിയേററവര് [്നോ? 
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നാമെല്ലാമിങ്ങ നിന്നീടില് നമുക്കു വിജയം ധ്രുവം. 

നമ്മഠം ചിന്നി പ്പാഞ്ഞുപോയാല് കുററമറേറാരു പാണ്ഡവര് 60 

പിന്പെത്തിക്കൊല്ലു ദമ പോരില് നില്ല നല്ലൂ നമുക്കീഹ. 
കോഴംപ്പിനിപ്പോളൊത്തിണങ്ങു. ക്ഷത്രിയന്മാര്കളേവരും 61 

ശുൂരനേയും ഭീരു ദവയയമന്തകന് കൊല്ലുമെങ്കിലോ 

ഏതു മുഡന് പൊരുതിടാ ക്ഷത്രിയപ്പേരെഴും പുമാന്? 62 

ചൊടിച്ചു ഭീമനെ മുന്പില് നില്ല നല്ലൂ നമുക്കിഹ 
ക്ഷത്രധമ്മാല് പൊരുന്നാക്കു യുദ്ധത്തില്ച്ചാക്കു സരഖ്യമാം. 
ജയിച്ചാലിവിടെസ്റ്റരഖ്യം ചത്താലങ്ങു മഹാഫലം 
യുദ്ധധമ്മാല് മേലെയില്ലാ സ്വശ്ശമാഗ്ും കുരുക്കമള! 64 

വൈകാതെകണ്ടാ ലോകങ്ങഠം പോരില് ചത്തെങ്കില് 
നേടിടാം 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

അവന്െറയാ വാക്കു കേട്ട കൊണ്ടാടിക്കൊണ്ടു മന്നവർ 65. 

കൊല്വാനുന്നും പാണ്ഡവരെപ്പാത്തു വീണ്ടുമെതിത്തുതേ. 
പാഞ്ഞെത്തു രവരേ വേഗം വ്യൂഹം കെട്ടി പ്രഹാരികഠം 66 

എതിത്തേററിതു പാത്ഥന്മാര് ജയം നേടിച്ചൊടിച്ചവര്. 
ധനഞ്ജയന് തേരുമായിപ്പോരിലേററിതു വീര്യവാൻ 6? 
മുപ്പാരില് പുകഴന്നാരു ഗാണ്ഡീവം വില്ലലച്ചവന്. 

മാദ്രേയരും ശകുനിയോട്ടുരക്കറും ശിനിപുത്രനും 68 

പാഞ്ഞെ തിത്തോറു വീരന്മാര് നിന് ബലം നിന്നിടടന്നിടം. 

2൧0. സാല്വവധം 

മ്ലേച്ഛഗ ണത്തിന്െറ അധിപനായ സാല്വവന് ത്ആനപ്പാത്തു കയഠി 
പാണ്ഡവ രോടെതിക്കുന്നു. ധൃഡ്ദൃമുന് ആ തനയേയും സാത്യകി സാല്വ 
നേയും വധിക്കുന്നു 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

സൈസന്യസംഘം തിരിഞ്ഞാറേ സാല്വന് മ്ദേച്ചുഗണാധിപന് 
വന്പിച്ച പാണ്ഡുപ്പടയോടെതിത്തേറരു ചൊടിച്ചവന്, 9 | 

ശത്രുമദ്ൃനമായ് ദൃപ്സുരേന്ദ്രദാഭ?! മായതില് 
പവ്വതം പോലെയ്യള്ളോരു മദിച്ചാനയിലാണ്ടവന്. ക 

വന്പുള്ളതോ ഭദ്രകലപ്രസുതം$ 
ദുര്യോധനന് സല്ക്കരിപ്പോന്നു നിത്യം 
ശാസ്ധ്രജ്ഞര് വേണ്ടുംപടിയക്ൊരുക്കി-- 

പ്പോരിന്നിറക്കീടുവതാണു രാജന്! ൫ 

ത പ്സരമ്രരേമാടം_ചെിച്ച ഐരാവതത്തെൊപ്പാലുദ്ള. 2 ദ്രേടലപ്ര 
സൂതം നല്ല ജാ മിയില്പ്പെട്ടതു്. 



സാല്വവധം 

അതില്ക്കേറിക്കൊണ്ടിതാ രാജവര്യന് 

വേനല്ലാലത്തുദയസ്ഥാക്ക*മട്ടില് 

ആയാളാക്കും ഭീന്ദ്രനാലാഞ്ഞു രാജന്! 

ചുററും പാണ്ഡു പ്ുടയോടേറെറതി ര്ത്തു. 

സുഘോരമായിന്ദ്രവജൂത്തിനൊത്ത 

കൂരമ്പെയ്കംകൊണ്ട കൂട്ടം പിളര്ന്ന 

പരം പോരില് ശരമെയ്യിട്ട യോധ-- 

ന്മാരെപ്പ്ാരം കൊന്നിടുമ്പോതു രാജന്. 

കണ്ടീലവന്നന്തരം തന്െറയാഠംക്കാര് 

ശത്രുദളെം ശക്രനാഭ്ദൈത്യര് പോലേ 

ഐരാവതം കയറിശ്ശൂതുനാശേ 

ദേവേന്ദ്രന്നാദ്ദൈത്യരെപ്പോലെ രാജന്! 

ആപ്പാണ്ഡുഭൂരസോമകസ്ൃഞ്ജയന്മാര് 

ചുററും കണ്ടാരൊരു നാഗേന്ദ്രനെത്താന് 

പോരില് ശക്രേഭത്തി നെപ്പോലെയൊററ-- 

ജ്ക്കൊാരായിരംപോലെയായ” സഞ്ചരിക്കേം 

ആട്ടിപ്പായിച്ചീടമാശ്ശത്ുസൈന്യം 

മരിച്ചതിന്വണ്ണമായ”ത്തീന്നു ചുററും 

പാരം പേടിച്ചിട്ട നിന്നീല പോരില് 

പരസ്സരം മദ്ദനം ചെയ്തു കൊണ്ടേ, 

പാരം പാണ്സുപ്പടയോ ഭഗ്നമായി- 

ക്കേറുമാ മന്നവശ്രേഷ്യനാലേ 

പാഞ്ഞോടിപ്പോയ് നാലുപാടും ഗജേന്ദ്ര-- 

വേഗം താങ്ങാനെളതല്പായ്ക്ുമൂലം. 

ഉരക്കേറുമാപ്പട ഭഞ്ജിച്ചുകണ്ടു 

മുററും നിന്നാഠാംക്കാര്കളാം യോധമുഖ്യര് 

ആബ''ഭൂപനെക്കേവലം പുജചെയ്ത്ു 

തിങ്കഠംക്കൊക്കും ശംഖനാദം മുഴക്കി, 

ശംഖാരാവത്തൊടുമാക്കാരവന്മാര് 

ഹഷിച്ചാക്കുന്നാരവം കേട്ടനേരം 

സേനാനിയാപ്പാണ്ഡവസ്തഞ്ജാക്കു 

പാഞ്ചാലപൃത്രന്താന് പൊറുത്തീല കോപാല്ം 

ആ വന്പനാനക്കൊമ്പനെപ്പാത്തു വെമ്പി 

മുന്പിട്ടേററു വിജയം നേടുവാനായ' 

ജംഭന് മുന്പാമുമ്പര്കോനോട പോരില് 

വന്പുള്ളിന്ദ്രക്കൊമ്പനോടേററപോലെ. 

& ഉദയസ്ഥാക്കന് ൭ ഉദയപവ്വൃതത്തില് നീലന്ന സൂര്യന്. 
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പാരം വേഗത്തോടുട പാഞ്ചാലനെത്താന് 

പോരിന്നെത്തിക്കണ്ടുടന് രാജസിംഹന് 

ആക്കൊമ്പനേ ദ്ര തമങ്ങോട്ടു വി 

പാഞ്ചാലപുത്രദ്ധ്വം സനത്തിന്നു രാജന്! 

അവന് വേഗം വന്നട്ക്കും ദ്വിപത്തെ-- 

യെയ്യീടിനാനഗ്നിതുലയങ്ങളായി 
ഈട്ടിച്ചാണഷ്ക്ണിട്ടെരി ഞ്ഞാഞ്ഞടുക്കും 
മൂന്നുഗ്രനാരാചശരങ്ങളാലേ. 

ഉടന് വേറേ കൂത്ത നാരാചമഞ്ചു 

മഹാത്മാവാ മസ്പുകം നോക്കി വി 
അതൊക്കെയേററാപ്പടയില്ക്കും ഭിരാജന് 
തിരിച്ചു പഠാഞ്ഞോടിയുക്കോടുമപ്പോഠം 

എയത്തേററമേററാഗ്ലഗുജരാജനൂക്കില്-- 
പ്പാഞ്ഞോടുമ്പോഠംത്തോട്ടിയാല്ക്കോലിനാലും 
നിറുത്തിയോടിച്ചിതു സാല്വനാശു 
പാഞ്ചാലരാജന്നുടെ തേക്കുനേരെ. 

ഈക്കില്ക്കൊമ്പന് പാഞ്ഞടുക്കുന്ന കണ്ടു 
ബൃഷ്ടൂദ്യമുന് തേരില്നിന്നിട്ടുടന്താന് 
ഗദാധരന് വിദ്ൂതം ചാടി വീരന് 
താഴത്തിറങ്ങീ ഭയവിഹ്വലാംഗന്,. 

ആപ്പ്യൊന്നണിഞ്ഞുള്ള രഥത്തെയശ്വ-- 

സുതാന്വിതം മദ്നംചെയ്തു കൊമ്പന് 
തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ടങ്ങ പൊക്കീട്ട തല്പി-- 
യുടച്ചു വിട്ടീടിനാന് പാരിടത്തിൽ, 

പാഞ്ചാലരാജാത്മജനെസഗ്ഗജേന്ദ്രന് 
വിമദ്നംചെയവതു കണ്ടുടന്താന് 
അവറെറനേക്കാശു പാഞ്ഞെത്തിയുയക്കില്-- 
ബഭീമന് ശിഖണ്ഡീ ശിനിപരത്രനുംതാന്. 

ചുററും പാഞ്ഞെത്തും ഗജത്തിന്െറ വേഗം 
മുററും പാരം ബാണമെയ്തിട്ട നിത്തീ 

രഥീന്ദ്രന്മാര് നിത്തിയോരാഗ്ലജേന്ദ്രന് 
ചലിച്ചിതായവര് പോരില്ത്തടുത്തോന്. 

ഉടന് വഷിച്ചിതു ബാണങ്ങം മന്നന് 
തുടന്നെങ്ങും രശ്മിയക്കന് കണക്കെ 

ആബ്ദാണാഘംകൊണ്ട പാരം രഥാഘ-- 
മെല്പാമപ്പോളവിടെപ്പാഞ്ഞണഞ്ഞൂ. 

സാല്വന്െറയാ ക്രിയ കണ്ടിട്ട ഭൂപ!. 
പാഞ്ചാലരും സൃഞ്ജയര് മത്സൃര് മുററുംം 
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ഹാഹാകാരത്തോടുമാത്തിട്ട പോരില് 

ക്ഷിപ്രം കേറിത്താന് തടുത്തു നരാഗ്ര്യര്. കമ 

പാഞ്ചാലരാജന് ത്വരയോട ശൈല-- 
ശുംഗാഭമാം ഗദ കൈക്കൊണ്ടു ശൂരന് 

പാരം വെമ്പിബ'ഭാരത, ശത്രുഘാതി-- 

യരം ഗജത്തോടെതിത്തേററു വീരന്. 23 

ഉടന് മലയ്യക്കൊത്തിഹ കാറുപോലെ 

മദം ചുരത്തുന്ന മതംഗജത്തെ 
അടുത്തടിച്ച ഗദ മയാങ്ങിയുക്കില്-- 

പ്പാഞ്ചാലരാജന്െറ മകന് തരസ്വി. 24 

കുംഭം തകന്നാത്തു മുഖത്തുനിന്നി- 

ട്ടൊട്ടേറെയം ചോരയൊലിച്ചുകൊണ്ടേ 

പതിച്ചു കുന്നൊത്തിടുമംഗ്ലജം ഭൂ- 

കമ്പത്തില്ക്കമ്പിച്ച വന് കുന്നുപോലെ!. 26 

ഗജേന്ദ്രനേ വീ,ക്ലിടുമ്പോതു ഹാഹാ- 
യെന്നായി നിന് പുത്രസൈന്യങ്ങളാക്കേ 
ശൈനേയനാഡസ്സാല്വരാജന്െറ ശീഷം 

ശിതാഗ്രമാം കത്തിയന്പവെയ്മറുത്തു. ൧൫ 

ശൈനേയനാത്തല കണ്ടിച്ചുവിട്ടോന് 
പോരില് പാരില് ഗജമോടൊത്തു വീണൂ 
'ദേവാധിപന് വിട്ട വജുൂത്തെയേററു-- 

മുറിഞ്ഞുള്ളോരദ്രിശൃംഗംകണക്കെ. ൫7 

21. സങ്കലയുദ്ധം 

ക്ഷേമകിത്മി വധം. കൃതവമ്മാവും സാത്ൃകിയുമായുള്ള യുദ്ധം, “സുതാ 
ശ്വരഥഹീന്നായിത്തീന്ന കൃതവമ്മാവിനെ കൃപന് മറെറാരു രഥത്തില് 
കയററി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. ദുയ്യോധനന്, പാണ്ഡവന്മാരേയും തല്ചക്ഷിയ 
രായ കേകയപാഞ്ചാലാദികളേയും ശരവഷം കൊണ്ട മൂടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 
പോരില് ശോഭിക്കുമാശ്ശൂരസാല്വനെക്കൊന്നശേഷമേ 

കാറ്ദേററ മാമരംപോലെയ്യക്കില് ഭഞ്ജിച്ചു നിന് പട. 3 

ആബ്ബലം ഭഗ്നമായ്ക്കുണ്ട കൃതവമ്മന് മഹാരഥന് 
താങ്ങീ പോരില് ശത്രുസൈന്യം ശുരന് ബലമിയന്നവന്. 2 

പോരില് സാത്വതനെക്കണ്ട തിരിച്ചു, വീരരാമവര് 

പോരില് ശരം തൂകിടുന്ന ശൈലപ്രായനെ മന്നവ! 3 

കുരുക്കഠാംക്കും പാണ്ഡവക്കും നടന്നൂ പിന്നെയാഹവം 

തിരിച്ചെത്തീ ചത്തൊഴി വെന്നുറച്ചിട്ട ധരാപതേ? 4 
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ആശ്ചര്യമായ് മാററലരോടാസ്സ്റാത്വതനു സംഗരം 

ദുരാസദം പ:ണ്ഡുസൈന്യം താനൊററഷ്ക്കു തകത്തതില്. 6 
തമ്മില് സുഹൃത്തുക്കളവര് ദുഷ്ലരക്രിയ ചെയ്തതില് 
വാനില് മുട്ടീ പ്രഹൃഷ്ടന്മാക്കള്ള സിംഹാരവം പരം, 6 

ആശ്ശബ്ദം കേട്ടു പേടിച്ച പാഞ്ചാലര് ഭരതഷ്ഭ। 
ശിനിപരത്രന് മഹാബധഹു ചെന്നെതിത്തിതു സാതൃകി. 7 

അവന് ചെന്നേററരചനാമുൂദക്കറും ക്ഷേമകീത്തിയെ 1 

ഏഴു കൂരമ്പെയ്ക വിട്ട കാലനൂക്കു കയററിനാന്. 8. 

ആ മഹാബാഗഹുു കൂരമ്പു തൂകിക്കൊണ്ടണയയമ്പൊഴേ 
ധീമാനൂക്കില് പാഞ്ഞടുത്തു ഹഃദ്ദികൃന് ശിനിമുഖ്യനെ. 90 

അവര് സിംഹങ്ങഠംപോല൦ത്തു വില്ലുലച്ചു മഹാരഥര് 
പരസ്റുരം പാഞ്ഞണഞ്ഞു ശ്ര്രപ്രവരധാരികഠം 9, 10 

പാഞ്ചാലരും പ:൦ണ്ഡവരും നൃപം മററുള്ള യോധരും 
അവക്കെഴും ഘോരയുദ്ധത്തിങ്കങല് കാണികളായിനാര്, 31 

നാരാചവത്സദന്തങ്ങഠംകൊണ്ട വൃഷ്ണൃന്ധകോത്തമര് 
പ്രഹരിച്ച, തമ്മി ലേററം ഹഷിച്ചാനകഠം പോലവേ. 12 
പലമഗഗ്ഗം ചരിപ്പോരാ ഹദദ്ദികൃശിനിപുംഗവര് 
വീണ്ട ദിപ്പിച്ചു ശരവഷംകെണ്ടു പരസ്സരരം; 13 

വൃഷ്ണിസിംഹന്മാര്കളുക്കില് വില് വലിച്ചെയ്യുമമ്പുകം 
കാണായിതം ബരത്തികലീയാന്പാററകഠംപോലവേ. 14 

ഒററ്ക്കാസ്സത്യകമ്മാവോടേററിട്ട ഹൃദികാത്മജന് 
നാലു കൂരവ്പെയ്കതുകൊണ്ടാന് നാലു വാജികളേയയമേ. 16 

ആദ്ദീര്ഘബാഫു കോപിച്ചു തേ:ത്രാഹതഗജപ്പുടി3 
എട്ട മുഖൃശരം കൊണ്ട വേധിച്ച, കൃതവമ്മനെ. 16 

ഉടനാഞ്ഞുവലിച്ചെയ്ക മൂന്നു തീക്ഷ“ണശരങ്ങളാല് 
കൃതവമ്മന് സാത്ൃകിയെയെയ്കു വില്ലും നറുക്കിനാന്. 17 
മുറിഞ്ഞോരാ നല്ല വില്ല വെടിഞ്ഞു ശിനിപുംഗവന് 

വേറിട്ടെടുത്തു ശൈനേയനമ്പും വില്ലും ജവത്തൊടേ. 18 

ആ നല്ല വില്ലെടുത്തിട്ട വില്പാളികളി ലുത്തമന് 
കുലയേററി മഹാവീരൃയന് മഹാബാഹു മഹാബലന്. 19 

കൃതവമ്മാവു ചെയ്യോരാച്ചാപച്ചേദം പൊറാഞ്ഞവന് 
ചൊടിച്ചു തേരാളിയടനെതിര്ത്തു കൃതവ മ്മനായ'. 29 
ഉടനേ പത്തു കൂരമ്പകൊണ്ടിട്ട ശിനിപുംഗവന് 
കൃതവമ്മന്െറ സൂതാശ്വദ്ധ്വജങ്ങളെ ഹനിച്ചുതേ. 21 

3 ചില പതിപ്പുകളില് “ക്ഷേമ ധുത്തി ' എന്നും കാണുന്നുണ്ട. 2 ശസ്ത്ര 
ലരധാരി കഠം. ഒന്നഠന്തേരം ആയുധങ്ങരം ധരിച്ചവര്. 3 തോതൂഹേതഗജപ്പടി 
ആനവളര്കൊണ്ടു പ്രഹരിക്കപ്പെട്ട ആനയെപ്പോലെ. 
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അപ്പ്യോഠം ഭൂപ, മഹേഷ്വാസന് കൃത൪ മ്മന് മഹാരഥന് 

സൂതാശ്വഹീനമായ?ക്കണ്ടു പൊന്നണിഞ്ഞുള്ള തേരിനെ കമ 

പെരുത്തു രോഷമുഠംക്കൊണ്ടു ശുലമേന്തീട്ട മാരിഷ। 

ചാട്ടിവിട്ടീടിനാനൂക്കില് ശിനിത്രേഷ്യവചധത്തിനായ്. 23 

സാത്വതന് പോരിലാശ്ശൂലം കൂരവ്പെയ്ക തകത്തുടന് 

പൊടിച്ചു മാധവന് മോഹിച്ചു. മാതിരി വാക്ത്ിനാന്; 2൭ 

താഡിച്ച, ഹൃത്തിലവനെ വേറേ ഭല്പത്തിനാലുട൯. 

കൃതഠസ്രുനായ ശൈനേയന് പോരില് സൂതാശ്വസം ക്ഷയം ൭ 

ചെ;യ്ലാരു കൃതവമ്മാവു നിലത്തേക്കങ്ങിറങ്ങി നാന്. 

ദ്ദവൈഥത്തിങ്കലാ വീരത്തേര് ശൈനേയന് തകത്തതില് 6 

എല സ്റ്സൈന്യങ്ങഠംക്കുമപ്പോളുംപ്പെട്ടു പെര്താം ഭയം 

നിന്െറ പുത്രന്നു മൊട്ടേറെ വിഷാദമുളവായിതേ 7 

കൃത൨ മ്മാവു സൂതാശ്വരഥഹീനത്വമഠന്നതില്. 

ഹതാശ്വസൂതനായ'ക്കണ്ടിട്ടരിന്ദമനെയങ്ങുടന് 28 

കൃപന് പാഞ്ഞേററു നൃൂപതേം ശിനിമുഖ്യവധത്തിനായ്. 

വില്പരൊക്കക്കണ്ടുനില്ലെയവനെത്തേരിലേററിയും 9 

പോക്കളം വിട്ട വെളിയിലവ നെക്കൊണ്ടു മണ്ടിനാന്. 

ശൈനേയന് ഭോജനെത്തേരു പോക്കി വെന്നതില് മന്നവ! 90 

മുററും ദുര്യേധനബലം പിന്നെയും പിന്തിരിഞ്ഞൂുപോയ്. 

മാററാരായതറിഞ്ഞില്പാ പടയില്പ്പൊടിമൂടലില് 89. 

ദഒുര്യോധനസ്വാമിയൊഴിച്ചോടീ നിന് ഭടര് മന്നവ! 

അടുത്തുടന് പടയെ;ഴിഞ്ഞതു കണ്ട സുയോധനന് 7) 

ഈക്കില് പാഞ്ഞേററു താന്തന്നെ തടുത്താനേവരേയമേ. 

പാണ്ഡ ൨ ന്മാരെയൊക്കേയും ക്രുദ്ധന് പാഷതനേയുമേ 33 

ശിഖണ്ഡിയെ ദ്രപദേയന്മാരെപ്പാഞ്ചാലസേനയെ 

പരം കേകയപഞ്ചാലസോമകന്മാരെ മാരിഷ! കു 

കൂസലെന്ന്യ ദുരാധഷ്നെ യ്മ തീക്ഷ”"ണശരങ്ങളാല് 
കിണഞ്ഞു നിന യൃദ്ധത്തില് നിറെറ പുത്രന് മഹാബലന്. 35 

യജ്ഞത്തില് നന്ത്രപൂതാഗ്നി തെളിഞ്ഞു വിലസുംവിധം 

യൃദ്ധത്തി ലെങ്ങും വിലസീ ര: ജാവാകും സുയോധനന്. 96 

പോരിലേററീലവനൊടു മത്ത്യര് മുതൃവൊടാംപടി 
ഉടന് മറെറാരു തേരേറിത്തുണച്ച, ഹൃദികാത്മജന്. 977 

1 മാധവന്. കൃതവമ്മാവു* (യടുവംശത്തില് പ്പട്ടവരെയെല്ലാം “മാധവ 'ശ 

ബൃംകൊണ്ടു വിശേഷിപ്പിച്ചു കാണുന്നുണ്ടു്). 2 മോഹിക്കുക. സും ഭിചു പോവുകം 
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ഭുയയോധനന്െറ പരാക്രമം ശത്രുപക്ഷത്തിലെ പ്രധാനികളുടെ നേരേ 
കരരവരാജാവു” ശതക്കണക്കിരന്* അമ്പുകളെയുന്നു. ശര പീഡിരതനായ 

ധമ്മപുതൂനെ സഹ ദേവന് പോക്കളത്തില് നിന്നു മാറവ൮ുന്നു. രണ്ടുപക്ഷത്തേ 
യും ചതുരംഗപ്പുടയില് ഭയങ്കരമായ നാശം നേരിടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 
നിന്െറ പുത്രന് മഹാരാജ, തേരാണ്ട രഥിപുംഗവന് 

പോരില് മിന്നീ ദുരുത്സാഹി രദ്രന്മട്ടില് പ്രതാപവാന്. [ 4 

അവന്െറ ബാണജാലത്താല് മൂടപ്പെട്ടിതു മന്നിടം 
ബാണം തൂകീ പരന്മാരില് കുന്നില്ദ്ധാരകഠം പോലവേ. 3 

വന്പോരില് പാണ്ഡവന്മാരിലങ്ങില്ലൊരു മനുഷ്യനും 
ആനയശ്വം തേരുമിവന് വിട്ടമ്പാല് മുറിയാതഹോ!. ളി 

ഏദതതു യോധനെപ്പോരില് കണ്ടുവോ ഞാന് ധരാപതേ।! 
നിന്െറ പുതതൃ൭ന്െറയഃമ്പററമേറേറാനാണതു ഭാരത! 4 

പൊടി ചിന്നിപ്പടദയടച്ുടഞ്ഞെങ്ങനെ കാണുമോ 
അമ്മട്ടു കണ്ടിതാ വന്പന് വിട്ടമ്വേററ മറഞ്ഞഹോ! ി 

മന്നൊക്കബ്ബാണമയമായങ്ങു കാണായി മന്നവ! 
കൈവേഗമേറും വില്ലാളി ദുര്യോധനരണത്തിനാല്. 6 

നിന്നാഠംക്കാരും മാററലരുമായ യോധഗണങ്ങളില് 
ആണായിട്ടൊരുവന് ദ ദര്യോധനനെന്നാണു മന്മതം. 7 
അതിലത്ജു തമായ”ക്കണ്ടേന് നിനെ പൃത്രന്െറ വിക്രമം 
പാത്ഥരൊന്നിച്ചുമിവനോളടേല്ലാനായീല ഭാരത! ൫ 

യുധിഷ്യീരനെ നൂറെയ് രൂ യുദ്ധത്തില് ഭരതഷഭ | 

ഭീമനെത്താനെഴുവതു സഹദേവ നെയേഴു മേ. 9 

ചതുഷഷഷ്ട്യാ3 നകുലനെദ്ധ,ഷദയമൃുനെയഞ്ചു 3മ 
ദ്രാപദേയരെദയഴേഴു മുന്നെയ്തൂ ശാനിപുത്രനെ, 10 
ഭല്പത്താല് സഹദേപന്െറ വില്ലറുഞ്ഞിതു രാരിഷ! 
മുറിഞ്ഞോരാ വില് വെടിഞ്ഞു മാദ്രീപുത്രന് പ്രതാപവാന് 11 

പാഞ്ഞേററൂ മന്നവനൊടു വേറേ വില്ലൊന്നെടുത്തവന്; 
ഉടന് പത്തമ്പു കൊണ്ടെയ”തു ദുര്യോധനനെയാഹവേ. 312 

നകുലന് പിന്നെ റൃപനെഗ്ലോരമാമൊന്പതമ്പിനാല് 

വുല്പാളിവീരനാഞ്ഞെയ് തു മുഴക്കീ സിംഹനാദവും 13 

ശൈനേയനും മന്നവമനെ മൊട്ടുഴിഞ്ഞുള്ളൊരമ്പിനാരു 

ത്രിസപ്യ തി 9യിനാല് ദ്രരപ ദേയര് ധമ്മജനഞ്ചിനാല് 14 

എനണ്ണതമ്പാല് ഭീമനുമങ്ങദദിപ്പിച്ച , നരേന്ദ്രനെ. 
മഹാത്മോക്കഠം ശരഘ അം ചുററും തൂുകീടുമായവന് 15 

1 ചതുഷ്ഷഷ്ട്യാ- അറുപത്തിനാലു കൊണ്ടു. 2 ത്രീസഘൃതി എഴുപത്തി 

മൂന്നു. 
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കലുങ്ങീലാ മഹാരാജ, സൈന്യമൊടുക്കു കാണങ്ഃവേ. 

മഹാത്മാവിന്െറ കൈധേഗം ഭംഗി വീര്യവുമങ്ങനേ 36 

എല്പാമേവരിലും മേലേ കണ്ടു മാനവരേവരും 
ധാത്തരാഷ്ടന്മാര് നരേന്ദ്ര, തെല്ലൂമാത്രമകന്നുടന് 17 

രാജാവിനെക്കണ്ടിടാഞ്ഞു തിരിയേ പോന്നു ദംശിതര്, 

പാഞ്ഞെത്തുമവര്തന് ഘോഷമേററവും ഘോരമായിതേ 248 

മഴക്കാലം കോളിളകും കടലൊച്ചകണക്കിനെ. 
മടങ്ങാതുള്ളരചനെപ്പോരില്ക്കണ്ടേററണഞ്ഞവര് 19 

കൊലന്ത്ുന്നും പാണ്ഡവരോടാ മഹേഷ്വാസരേററുതേ; 
ചൊടിച്ച ഭീമനെപ്പോരില്ത്തടുത്തു ദ്രോണനന്ദനന്. ക0 

ഉടനെപല്പാടവും ഭൂപ, വിടും ശരഗണങ്ങളാല് 

ദിക്കും വിദിക്കുമറിയാതായീ വീരരുമാഹവേ. 21 

രണ്ടാളം ക്രൂരകമ്മാക്കഠം രണ്ടാളം നൃപ, ദസ്സൃഹര 

ഘോരമട്ടില് പൊരുതിനാര് ചെയ്തതിന്നെതിര്ചെയ്യുവര്. 

ലോകമൊക്ക ത്രസിപ്പിപ്പോര് ഞാണ് തഴമ്പു കരുത്തവര് 
പോരില് ശകുനിയാ വീരന് താഡിച്ച, ധമ്മപുത്രനെ. ൫ 

നാലശ്വങ്ങളെയും കൊന്നു ബലിയാം സുബലാത്മജന് 

പടയൊക്ക വിറഗ്ത്ുമ്മാറൂക്കിട്ടൊന്നലറീടിനാന്. ക്ക 

തേല്ല്യാത്ത വീരനായീടും രാജാവിനെയതിന്നിടെ 
തേരേററിക്കൊണ്ടുപോയ് പോരില് സഹദേവന് പ്രതാപ 

ഉടന് മറെറാരു തേരേറിദ്ധമ്മരാജന് യുധിഷ്യിരന് വാന്. 

ഒന്പതെയ്യാശ്ശകുനിയെയഞ്ചമ്പാഞ്ഞെയ്ത്ക പിന്നെയും 26 

ഉച്ചത്തി ലലറിക്കൊണ്ടാന് വില്ലാളികളിലുത്തമന്. 
ആ യുദ്ധം ചിത്രമായ”ഗ്ലോരാകാരമായിതു മാരിഷ।. 7 

കാണ്മോക്കു സന്തോഷകരം സിദ്ധ ചാരണമാനിതം. 
ഉലൃകനാ നകുലനെ വില്ലാളി രണഗവ്വിയെ 28 

എതിത്തേററിതമേയാത്മാ ശരം വഷാകച്ചു ചുററുരേ. 

ഉടനാസ്സരബലജനെശ്ശൂരന് നകുലനാഹധേ 29 

പെരുത്ത ശരവഷംകൊണ്ടേറെറതിത്തിതു ചുററുമേ. 

അവിടെപ്പോരിലാ വീരര് കുലപുത്രര് മഹാരഥര് 80 

പൊരുതുന്നതു കാണായീ തമ്മില്ക്കുററം നടത്തിയോര്, 
ഹാദ്ദിക്ൃയനമ്മട്ട രിപുതാപി സാത്ൃകിനോട്ടടന് 91 
പൊരുതിബ് ഭൂപ, ശോഭിച്ച, വലനോട്'ന്ദ്രനാംപടി. 
ദുര്യോധനന് പാഷ്തന്െറ വില്ലു പോരിലറ്ത്തുടന് 32 

എയ് തൂ വില്പറെറാരവനെക്കൂത്തുമുത്ത ശരങ്ങളാല്. 
ഡുഷ്ടദ്യമുനുമാപ്പോരില് മുഖ്യായു ധമെടുത്തവന് 33 

രാജാവിനോട പൊരുതീ വില്പരൊട്ടുക്കു കാണ്ചവേ. 
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പോക്കളത്തിലവക്കേറം പോര് വാച്ച, ഭരതഷ്ഭ! 

മദം ചാടുന്ന കാട്ടാനത്തലവക്കൊത്തവണ്ണമേ. 
ചൊടിച്ചു ഗാതമന് പോരില് ശക്തരാം ദ്രപദേയരെ 

ശൂരനെയ് രൂ പലതരം മൊട്ടഴിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല്. 
അവന്നവരൊട്ടം ദേഹിക്കിന്ദ്രിയങ്ങളൊടാംപടി 

അതിര്വിട്ടു തടുത്തീടാപ്പടി യൃദ്ധം കഠോരമായ, 

മുഡനെത്താനിന്ദ്രിയങ്ങഠം പോലായവനെയായവര് 

പീഡിപ്പിച്ചാരവനെതിത്തപച്പരായ് പൊരുതീടിനാന്. 
അവന്നവരൊമമ്മട്ട ചിത്രമായടര് ഭാരത! 

ഏദററററ ദേഹി കാഠംക്കിന്ദ്രിയങ്ങളൊടാംവിധം പ്രഭോ, 

ആഠക്കാരാഠംക്കാരൊടങ്ങേററു കൊമ്പന്മാരോടു കുംഭികഠം 

അശ്വങ്ങളശ്വങ്ങളോടുടം തേരഠഠം തേരാഠംകളോടുമേ. 
പരം സമംപമായാത്തിര്നനൂ ഘോരാകാരം ധരാപതേ!. 

ഇതു ചിത്രമിതോ ഘോരമിതു രഃദ്രമിതി പ്ര ഭാ! 
ഘോരങ്ങളായ” പലതരം യുദ്ധങ്ങളുളവായ് നൃപ! 

അവര് ചെന്നേററു യൃദ്ധത്തില് പരസ്തറരമരിന്ദമര് 

എഡ്ക്റയം കൊല്ലയും ചെയ്ത പെരും പോരിലെതിത്തഹോ! 

അവര് തുക, ശൂ മട പ്പൊടി കാണായിതുല്ക്കടം 
കാറേറററടിച്ചു നൃപതേ, കുതിരപ്പട പാഞ്ഞുമേ, 

പരം തേരുരുളാല് പൊന്തിക്കൊമ്പന്മാര് ചീററിയേററിയും 
അന്തിക്കാര്നിറമാം ധുളി സുര്യ മാശ്ുമുയന്നുതേ. 

ആദ്ധ ളിതട്ടിയാദിത്യന് നിഷ്ട്രഭപ്രായനായതില് 
മൂടപ്പെട്ടു പാരിടവും ശൂരരാം രഥ വീരരും. 

മുഹുത്തമിടകൊണഞ്ടെങ്ങും പൊടി യൊക്കയമന്നു പോയ് 

പാരില് വീരച്ചോരനന ചെന്നപ്പോഠംബ്ഭരതോത്തമ! 

ആഗ്ലോരക്കാഴ,യായീടും പടുധൂളിയമന്നുപോയ്. 

പിന്നെക്കണ്ടേന് മഹാരാജ, ദവന്ദ്വയൃദ്ധങ്ങഠം ഭാരത, 

ശക്തി ക്കൊത്തു യഥാശ്രേഷ്യം നട്ടച്ചന്ുതിദാരുണം. 
ചട്ടകഠംക്കങ്ങു കാണായി മിന്നും പ്രഭകഠം മന്നവ! 

പോരിലമ്പു കഠം പാഞ്ഞീടും ശബ്ദം ബഹളമായിതേ 
ചുററും കത്തിയെരിഞ്ഞീടുമില്വിപ്പുട്ടില, തുല്ൃമേ. 
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൫3, സങ്കലയുദ്ധം 

ദുര്യോധനന് എഴ നത൮ രഥികളെ വമ്മപുതൃന്െറ നേക്യയ്യുന്നും പാ 
ണ്ഡവരും പാഞ്ചാലരും ചേന അവരെ മഴുവന് സംഹരിക്കുന്നു ശകുനി 
അനവധി പാണ്ഡവചക്ഷീയരെ വധിക്കുന്ന. സഹദേവാദികം ശകുനി 
യെ പോക്കളത്തില്നി ന്ന പായിക്കുന്ന. രണ്ടുഭാഗത്തും തആയിരക്കണക്ക? 
൯ ഭടന്മാര് മരിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 
ഘോരാകാരം ഭീഷണമാം യുദ്ധമേവം നടന്നതില് 

ഉടച്ച, നിന്െറ പുത്രന്െറ ബലമൊട്ടുക്കു പാണ്ഡവര്. 1 

ആ മഹാരഥരെപ്പാരം കിണഞ്ഞേററു തടുത്തുമേ 

പൊരുതീ നിന്െറ പുത്രന്മാര് പാണ്ഡവപ്പടദയാടുടന്. ഗി 

തിരിച്ചിതുടനേ യോധര് നിന് പുത്രപ്പിയകാംക്ഷികഠം 
അവരിങ്ങു തിരിഞ്ഞാറേ യുദ്ധം ദാരണമായിതേ 8 

നിന് കൂദുക്കും കൂടലക്കും ദേവാസുരരണോപമം; 
നിന് കൂട്ടരില് പരരിലും പിന്തിരിഞ്ഞില്ല്യൊരുത്തനും. 4 

ഈഹത്താല് പൊരുതീടനആൂ സംജ്ഞയാലും പരസ്സുരം 

തമ്മില് പൊരുതുമാക്കൂട്ടക്കുണ്ടായീ പെരുതാം ക്ഷയം. 6 

പരം യു ധിഷ്യിരനൃപന് ചെരുംക്രോധമിയന്നവന് 

മദന്നാരൊത്താദ്ധാത്തരാഷടന്മാരെപ്പേോരില് ജയിക്കുവാന് 6 

പൊന്കെള്ലെഴും മൂന്നു തീക്ഷ“ണബാണം കൃപരെയെകയ്കുടന് 
നാരാചം നാലെയ്ക്കു കൊന്നൂ ഹാദ്ദികൃയന്െറ ഹയങ്ങളെ. 7 

അശ്വത്ഥാമാവു പിന്മാററീ പുകഴും കൃതവമ്മനെ 

ഉടനെട്ടമ്പെയ്ക കൊണ്ടാന് കൃപനാദ്ധമ്മപുത്രനെ. 8 

ദുര്യോധനന് നൃപനെഴന്നൂറു തേര്കളെയങ്ങടന് 

വിട്ടു യൃധിഷ്യിര൯ ധമ്മസൂനുരാജാവെഴുന്നിടം. 9 

തേരാളികളെഴും ചിത്തവായുവേഗരഥങ്ങളോ 
കാന്തയ ന്െറ രഥത്തിന്െറ നേക്കു പോരിലടുത്തുതേ. 10 

അവര് ചുററും മഹാരാജ, വളഞ്ഞും ധമ്മപുത്രനെ 

മേഘങ്ങളക്കനെപ്പോലെ കാണാതാക്കീ ശരങ്ങളാല്. 41 

ധമ്മരാജനെയവ്വണ്ണം കാരവന്മാര്കഴം ചെയ്തതില് 
ചൊടിച്ചവര് പൊറുത്തീലംശ്ശിഖണ്ഡിമുതലായവര്. 32 

കിങ്ങിണിത്തൊങ്ങലുടയ വേഗം കൂടം രഥങ്ങളാല് 
രക്ഷിക്കുവാന് പാഞ്ഞണഞ്ഞു കരന്തേയന് ധമ്മപുത്രനെ. 13 

ചോരനീരായ സംഗ്രാമം പിന്നെയുണ്ടായി ഭീഷണം 

പാണ്ഡവക്കും കുരുക്കഠംക്കും കാര് പുലരുംപടി, 34. 

കുരുക്കളില്ക്കൊലങ്തെത്തുമെഴുന്നൂറു രഥങ്ങളെ 
ഹനിച്ചു പാണ്ഡുപാഞ്ചാലര് തടുത്താമേററു വീണ്ടുമേ. 38 
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നിന് പുത്രന്നാപ്പാണ്ഡവരോടതില് മുത്തു മഹാരണം 

കണ്ടിട്ടില്ലാവിധം യുദ്ധം മുന്പു കേട്ടിട്ടുമില്ല ഞാന്. 16 

അതിര്വിട്ടാവിധം ചുററും യുദ്ധം മുത്തുവരുമ്പൊഴേ 

നിന് കൂട്ടരും രാററലരും യോധര് കൊല്ലപ്പെടുമ്പൊഴേ, 37 

യോധര:ക്ടമ്പൊഴേ പൂരിപ്പിച്ച ശംഖാരവങ്ങളം 

സിംഹനാദം കൂക്കിവിളി വില്ലക്കള്ളറപ്പുമൊത്തഹോ! 18 

യൃദ്ധം മുഴുത്തിടുന്നേരം മമ്മങ്ങഠം പിളരുമ്പൊഴേ 

ജയം കൊതിക്കും യോധന്മാര് പാഞ്ഞെതിക്കവെ മാരിഷ।. 19 

മന്നിലെങ്ങും ദ3ഖമാക്കും സംഹാരം മുതിരുമ്പൊഴേ 

പല നല്പള്മണികടെ സീമന്തം പോക്കു 3മപ്പ്ൊൊഴേ, 20 

അതിര്വിട്ടുടനേ യൃദ്ധം ഘോരമായി നടക്കവേ 

ഘോരോല്പ്പാതങ്ങ “ളുണ്ടായീ വിനാശത്തിന്നു കേവലം, 21 

മാടം കാടും പെട്ടം ഭൂമി കുലുങ്ങീ മുരളംപടി 

ഉല്ക്കാദണ്ഡങ്ങളോടൊത്തു ചുററും ചിന്നിദ്ധരപേതേ 1 ക 

സൂര്ൃയബിംബത്തില് മുട്ടീട്ട കൊള്ളിമീന് ചാടി ഭൂമിയില് 

ചരല് തൂകുന്ന ചുഴലിക്കാററു വീശീ ചുവട്ടിലും 3 

ഗജങ്ങഠം കണ്ണുനീര് തൂകി പെരുത്തു വിറ പുണ്ടപോയ്. 

ഈഗ്ലോരദാരുണോല് പ്പാതജാലത്തെ നിരസിച്ചഹോ! 24 

വീണ്ടും പോരിന്നൊത്തൊരുങ്ങിനിനൂ ക്ഷത്രിയരവ്ൃയഥം 8 

രമ്ൃപുണൃകരുക്ഷേത്രത്തിങ്കല് സ്വഗ്ലൂ മി നോക്കുവോര്. 25 

ഉടന് ഗാന്ധാരര:ജന്െറ സുതന് ശകുനി ഒചാല്പിനാന്: 

“മുന്പില്പ്പ്യൊരുതുവിസ പി൯പേ ഹനിപ്പേന് 
പാണ്ഡുപുത്രരെ. ?? 

പിന്നെ ഞങ്ങളെതിക്കുമ്പോഠം മദ്രയോധര് തരസ്വികഴം * 

ഹഷ്വാല്ക്കിലുകിലാരാവം കൂട്ടീ മറേറവരും പരം. 7 

നാമ്മാഭടെത് ത്ത പീ ന്നഴും മെച്ച്ംപുണ്ട ദുരാസദര് 

വില്ലലച്ചും കൊണ്ടു പാരം ശരവഷീങ്ങഠം തൂുകിനാര്. 2൧൫ 

ഉടനേ മദ്രരാജ ന്െറ പട മാററലര് കൊൌന്നതായ് 

കണ്ടു ദുര്യോധനബലം പിന്നെയും പിന്തിരിഞ്ഞുപോയ്. 2 

ഗാന്ധാരരാജന് പിന്നേയുമുദറനേ ചൊല്ലിനാന് ബലി: 

“തിരിക്കുവിനധമ്മജ്ഞര് പെരുവിന് പാച്ചിലെന്തിനോ??? 

പതിനായിരമങ്ങശ്വപ്പുടയോ ഭരതഷ്ഭ! 

ഗാന്ധാരരാജാവിന്നുണ്ട കത്തിയാല് പൊരുതുന്നവര്. [ക] 

ആബ്ബലത്താല് ഡിക്രമിച്ചു ജനനാശം തുന്നേതില് 

പിന്പ്പാം പ:ബു സൈന്യത്തെക്കൂരമ്പെയ്ക്കു വധിച്ചുതേ. 32 

1 നല്പാര്മണികടെ സീമന്തം പോക്കുക സ്പ്രികളെ വീധവകളാക്കുക. 

കു ഘോഠരരാല്പ്പഠാതങ്ങഠം ച ഭയ ങ്കരങ്ങളറയ ദുന്നിമിത്തങ്ങഠം. 3 അവ്ൃൃഥം-മ 

സങ്കടം കൂടാതെ. 4 തരസ്വീകഠംട ബലവാന്മോര്. 
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കാററു ചെന്നേററിട്ട ചുററും ചിന്നീട്ടം കാറുപോലവേ 

ചിന്നിപ്പോയീ മഹാരാജ, പെരുതാം പണ്ഡവപ്പട. ൫82 

അടുത്തുതന് ബലമുടഞ്ഞതു കണ്ട യുധിഷ്ഠിരന് 

അവ്ൃഗ്രന് പ്രേരണംചെയ തൂ ശക്തനാം സഹദേവനെ: 33 

ഇതാ ശകുനി സന്നദ്ധന് പീഡിപ്പിച്ചിട്ട പിന്പുറം 

മുടിപ്പു നമ്മുടെ പട കാണും പാണ്ഡവം ദുഷ്യനെ. 35 

ദ്ൂരാപദേയരുമായ'ല്ലെന്നു കൊല്പ ശകുനിയെബ'”ഭവാന് 

പാഞ്ചാലരൊത്തു ഞാന് തീക്കാം തേര്ക്കൂട്ടമിീഹ സന്മതേ।! 96 

എന്െറ കൂടെപ്പോന്നിടട്ടേ മുററുമാനകഠം വാജികഠം 

കാലാം മുവായിരവുമായ് കൊല്ലൂ ശകനിയെബഭവാന്.?? 87 

എഴുന്നൂറാനകളടന് വില്പാളികളൊടൊത്തവ 

അയ്യായിരം കുതിരയും വീരൃവാന് സഹദേവനും 88 

കാലാഠം മൂവായിരവുമാ ദ്രപദിീ പുത്രരേവരും 
പോരില് ഗര്വുള്ള ശകുനിയോടെതിത്തേററിതപ്പെൊഴേ. 39 

ഉടനേ സാബലന് ഭൂപ, കടന്നാപ്പഠണ്ഡുപുത്രരെ 

മുടിച്ച പിന്പുറം സൈന്യം ജയം നോക്കും പ്രതാപവാൻ. 30 

ഉഈക്കേറീടും പാണ്ഡവാശ്വപ്പട വാശിയൊടപ്പ്പൊഴേ 
ആ രഥീന്ദ്രക്ക മുന്പിട്ട കേറീ ശകുനിസേനയില്. 4.1 

ശൂരരാസ്സ്രാദികളുടന് സാബലന്െറ ബലത്തിനെ 

ആനകരഠംക്കകമേനിന്നു വഷിച്ചൃ ശരവൃഷ്ടിയാല് 2 

ഗദാപ്രാസങ്ങളേന്തീടും മഹാപുരുഷരൊത്തതായ” 

തുടന്നി മാ മഹായുദ്ധം നൃപം നിന് ദുന്നയത്തിനാല്. 43 

അടങ്ങി പ്പോയ ഞാണൊലികഴം രഥിമാര് കണ്ടുനില്ലയയായ് 

തന്നാഠംക്കാക്കും പരന്മാക്കം വിശേഷം കണ്ടിടാതെയായ്. 44 

ശൂരന്മാര് ചാട്ടിവിട്ടീടടം വേല്ലാളോ ഭരതഷഭ!. 

ജ്യോതിസ്സകരം കണക്കേററു കണ്ടിതാക്കുരുപാണ്ഡവര്. 4 

മിന്നീടുമൃഷ്ടികഠംപരമങ്ങുമിങ്ങും ധരാപതേ!. 

പാഞ്ഞുചെല്ലുമ്പൊളാകാശം മൂടിശ്ലോഭിച്ചി തേററവും, 46 

പതിക്കും പത്തികളടെ രൂപം ശോഭിച്ചു മന്നവ! 

ചുററുമിയ്യാന്പാററ വാനി ലേററീടുംപോലെ ഭാരത! ക? 

മേലൊക്ക ച്ചാരയായ മേലായ തെറിച്ചങ്ങനെ വാജികഠം 

പതിച്ചുകൊണ്ടിതവിടെ നൂറുമായിരവും ശരി 48, 

അന്യോന്ൃയമടരില്ച്ചെന്നു കേറിക്കൊണ്ടു പരസ്സറരം 

മുറിയേല്ലിച്ചു കാണായീ ചോരകക്കും മുഖത്തൊടും. [1 

പടയില്പ്പ്പൊടി ചിന്നീട്ടു കടടത്തിതിരുളങ്ങുടന് 

കണ്ടേനരിന്ദമരവരങ്ങ പിന്വാങ്ങിടുന്നതും. 0 

അശ്വങ്ങളം നരന്മാരുമിരുളാന്നതില് മന്നവ [ 
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നിലത്തു വീണിതു ചിലര് പെരുതും ചോര കക്കിയയം, ൫1 

മുടി ചുററിപ്പിടിച്ചിട്ട നരര് ചേഷ്ടഴ്തുശക്തരായ 

തമ്മിലശ്വത്തിങ്കല് നിന്നു വലിച്പിട്ടം മഹാബലര് 63 

മല്പന്മാരെപ്പോലെതിത്തു ഹനിച്ചിതു പരസ്തുരം 
വികഷില്ച, വാജികളും മരിച്ച പലരേയയമേ. 53 

മററുപേര് മന്നില് വീണിട്ടും പലരും ജയകാംക്ഷികഠം 

അതാതിടത്തു കാണായീ പുമാന്മാര് ശുരമാനികഠം. 64 

ചോര ചാടിക്കൈ മുറിഞ്ഞും മുടി ചുററി വലിച്ചുമേ 

കാണായ മന്നിടം ചിന്നി നൂറുമായിരവും ശരി. 65 

അകലെപ്പോകുവാനായീലതില്വെച്ചിട്ടൊരശ്വവും 

സാദിവീരഹതാശ്വങ്ങഠം മന്നില്ച്ലിന്നുകകാരണം . 56 

മെയ്ക്കോപ്പില് ച്ചോരയണിയെ ശ്ലൃ്തൃമേന്തീ ട്ടദായു';ധര് 
നാനാശസ്ത്രം കൊണ്ടു ഘോരം തമ്മില്ക്കൊല്വാന് മുതിന്നുമേ, 

പോക്ളെത്തി ലടുത്തേററും മിക്കതും ഭടര് ചത്തുമേ. 
മുഹൂത്തം പൊരുതിപ്പിന്നെസ്സരബലന് ധരണീപതേ! 68 

ശേഷിച്ചാറായിരം വാജിയൊത്താശ്ശുകുനി വാങ്ങിനാന്. 
അവ്വണ്ണമേ പഠ:ണ്ഡുസൈന്യം ചോര മെയ്യിലണിഞ്ഞഹോ! 59 

ശേഷിച്ചാറായിരം വാജിയൊത്തു പോയ ശ്രാന്തവാഹനം*, 
പാണ്ഡവക്കുതിരക്കാര് കഠം ചൊല്ലീ ചോരയണിഞ്ഞവര് 60 

മിക്കതും പോരിലരികില്ക്കേറിജീവന് വെടിഞ്ഞവര്. 
ട് € തേരുകഠംക്കിങ്ങു പൊരുതാവല്ലെന്തോ കുംഭികഠംക്കിഹ? 61 

തേര്കഠം തേര് കളൊടേല്ലട്ടേ കൊമ്പന്മാരോട്ട കു. ഭികഠം. 

ഒഴിഞ്ഞുപോയ" ശകുനി ന്ജസൈനൃയത്തില് നില്ല്യമായ് 62 

രാജാവു സാബലനിനി വരില്ലാ പോരടിക്കുവാന്.*? 

പാഞ്ചാലീപുത്രരും പിന്നെയാ മത്തദ്വിരദങ്ങളും 639 

ചെന്നു പാഞ്ചാല്യനാം ധൃഷ്ടദ്യൂമുന് തേരാളിയുള്ളിടം. 

പൊടിക്കാര്മുടലാന്നാറേ കാരവന് സഹദേവനും 64 

ഒററന്റ്റു ചെന്നിതു യുധിഷ്ഠിരരാജാവെഴുന്നിടം. 
അവരൊക്കപ്പോയശേഷം വീണ്ടും ശകുനി സാബലന് 65 

ക്രുദ്ധന് പാഷ്തസൈന്യത്തെ ഹനിച്ചു, പാശ്വമേററുടന്. 
ഉയിര് പോക്കുന്ന ബഹളപ്പോോര് നടന്നിതു പിന്നെയും 66 

തമ്മില്ക്കൊല്വാന് മുതിനീട്ടം നിന് കൂട്ടക്കും പരക്കുമേ. 
ആ വീരസംഗരത്തിങ്കലന്യോന്യം നോക്കിയായവര് 67 

യോധര് പാഞ്ഞേററു നൃപതേ, നൂറുമായിരവും ശരി. 

ലോകക്ഷയത്തില് വാഴഠംകൊണ്ടു തല വീശി വിടുമ്പൊഴേ 68 

പനങ്കായ് വീണിടുംവണ്ണമൊച്ചയുണ്ടായിതുച്ചമേ. 

ൽ ശ്രാന്തവാഫനം ച ക്ഷീണിച്ച ഗജതുരഗാദി കളോടുകൂടി. 
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വേര് പിരിഞ്ഞുള്ള ദേഹങ്ങളററു ഭൂമിയില് വീഴവേ 69 

ശ്്ൂമേന്തും കൈയയകളമൂരുക്കളമിളാപതേ! 
എന്തീ ചട ചടാശബുമേററവും രോമഹഷ്ണം. 70 

കൂത്ത ശസസ്മങ്ങളാല്ക്കൊന്നും ഭ്രാതൃപുത്രപിതൃക്കളെ 
പാഞ്ഞേററുയോധര് മാം സത്തിന്നെത്തുംപക്ഷികാംംപോലവേ. 

അന്യോന്യം ചൊടിപൂണ്ടം കൊണ്ടാഞ്ഞണഞ്ഞു പരസ്സുരം 
ഞാന് മുന്പില് ഞാന് മുന്പിലെന്നായ് കൊലചെയ്തി-- 

ഇരിപ്പിടം തെററി വീഴും ചത്തശ്വപ്പുടയാളുകഠം [തസംഖ്യമേ. 
ഒന്നിച്ചലച്ചങ്ങ വീണ നൂറുമായിരവും ശരി. ദ 

ഞെരങ്ങീട്ടം പിടഞ്ഞേറിപ്പായുമശ്വങ്ങടേയുയമേ 

സന്നദ്ധരായാത്തു കേറുമാഠംക്കാരുടെയുമൂഴിപ!. 4 

ശക്ത്യ,ഷ്ടിപ്രാസനിനദം ഘോഷമാഷ്ണ്തീന്നിതപ്പൊഴേ. 
മാററാര് മമ്മം പിളപ്പ്യോതു റൃൂപ, നിന് ദുന്നയത്ത നാല് 76 

ക്ഷീണിച്ചു ദാഹിച്ചു ചൊടി പൂണ്ട വാഹം തളന്നുമേ 
ശിതശസ്ര്രും കൊണ്ടു മുറിയേററു പാഞ്ഞേററ നിന് ഭടര് 76 

നിണത്തിന്െറ രണംകൊണ്ട മത്താന്നരം മുഡരായ് പലര് 
അടുക്കും തന്െറയാഠംക്കാരെ മാററാരേയും വധിച്ചുതേ, 7? 

ജയ കാ. ക്ഷിക്ഷത്രിയന്മാര് പ്രാണന് പോയ് പലപേരുമേ 
നിചത്തു വീ രാജാവേ, ശരവഷങ്ങളേററവര്. 78 

കുറുക്കന് കഴു ചെന്നായ്ത്കുഠംക്കാനന്ദംപെടുമാദ്ദിനേ 
ബലക്ഷയം ഘോരമായീ നിന്മകന് കണ്ടുനില്ലവേ. 9 

ആളശ്വദേഹങ്ങളാലേ മൂടീ പാത്ഥിവ, പാത്തടം 
ചോരനീരാല് ചിത്രമട്ടില് ഭീരഭീഷണമാംപടി. 80 
വാഠം പട്ടസം ശുലമിവകൊണ്ട വീണ്ടും മുറിഞ്ഞവര് 

നിന്നാഠാംക്കാരും പാണ്ഡവരും കേറിച്ചെന്നീല ഭാരത! 81 

പ്രാണന് നില്ലുംവരെശ്ശുക്തിക്കൊത്തോണം പ്രഹരിച്ചവര് 
യോധര് വീണു വ്രണ. കൊണ്ടു ചോര കക്കിയൃയമങ്ങനേ. ൫82 

മുടി ചിന്നി ശ്ശീഷമേന്തിക്കാണായിതു കബന്ധവും 

ചോരയാറാടി നിശിതഖഠംഗം കൈയിലെടുത്തഹോ!., 83 

പലപാടു കബന്ധങ്ങളേററവാറങ്ങു ഭാരത !. 
നിണത്തിന്െറ മണം തട്ടിക്കശുലപ്പെട്ട യോധരും. 84 

ശബ്ദമൊട്ടൊന്നമന്നപ്പോഠം പാണ്ഡവപ്പുടയില് ദ്ൂതം 
അല്പം ശേഷിച്ചശ്വസൈന്യമൊത്താശ്ശുക്നി കേറിനാന്. 82 
ഉടന് ധെമ്പിപ്പാഞ്ഞണഞ്ഞൂ ജയകാംക്ഷികഠം പാണ്ഡവര് 
കാലാളാനകളം സാദിയോധരും ശ്ര മന്തിയോര്ം 86 

കൂട്ടമിട്ടിവനെച്ചുററും ചെന്നു കേറി വളഞ്ഞവര് 

& ബലക്ഷയംംസൈനൃയനാശം. 
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നാനാശസ്്രം പ്രയോഗിച്ച, യുദ്ധക്കര കടക്കുവാന്. 81% 

നിന്നാഠംക്കാരെച്ചുററുമേററു വളഞ്ഞെന്നതു കണ്ടുടന് 

തേരാനയഠാം കുതിരകഠം പാഞ്ഞേററു പാണ്ഡുദസേനയില്,. 88 

ചില കാലാഠയം കാലുകൊണ്ടു മുഷ്ടി കൊണ്ടും പരസ്സുരം 

ഹസനിച്ച, ശുൂരരടരില് ശ്ര്രം തീന്നവര് വീണു പോയ്. 89 

തേരാഠം വീ തേരില്നിന്നു കുംഭിമേല്നിന്നിഭസ്ഥരും 1 

പുണ്യം തീന്നു വിമാനപ്രരഭഷ്ടരഠാം സിദ്ധര്പോലവേ. 90 

കിണഞ്ഞാിമ്മട്ടു വന് പോരില്ബ്ഭടര് കൊന്ന പരസ്സരം 

പിതൃബ'ഭ്രാത സ്ന ഹിതരെ മറുപേര് പുത്രരേയുമേ. 91 

ഇമ്മട്ടതിര്കവി ഞ്ഞോരുമട്ടായീ പോരു ഭാരത! 

വാഠം കത്തിയമ്പും കലരും ദാരുണപ്പോര മുഴുത്തതില്. 92 

4. അജ്ജുനപരാക്രമം 

ശേഷിച്ച സേനയോടുടകൂടി ദുര്യോധനന്െറ അടുത്തുചെന്നു” ശകുനി 
വീണ്ടും യുദ്ധത്തിനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ആത്ത വരുന്ന ശത്രുക്കളെ ക്കണ്ടു” 

ദുര്യോധനനു ഇനിയും നല്ലബുദ്ധി തോന്നാത്തതിനെപ്പറി അള്ജൂനന് 

കൃഷ്ണ നോട്ട” ആക്ഷേപിച്ച സംസാരിക്കുന്നു. ശത്രു ക്ളെടെ നേരേ തിരിഞ്ഞ 
പ്രാത്ഥന് അവരില് അനവധിചേരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു, 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 
ആശ്ശൂബ്ദമൊട്ടമന്നാറേ പട പാത്ഥര് മുടിക്കവേ 

ശേഷിച്ചെഴുന്താശ്വങ്ങളൊത്തൊഴിഞ്ഞിതു സബലന്. 1 

പടയിള്ച്ചെന്നവന് പിന്നെപ്പോരില് ത്വരയൊടോതിനാന്:ഃ 
“: സംഹൃഷ്ടരായ് പൊരുതു വിന് വീണ്ടം വീണ്ടുമരിന്ദമര്.?? 42 

ചോദിച്ച, ക്ഷത്രിയരൊടു “രാജാവെങ്ങു മഹാരഥന്? * 
ശകുനിച്ചൊല്ല കേട്ടോതിയേവരും ഭരതഷ്ഭ! 3 

“താ നില്ലുന്നു കാരവന് പോര്നടുക്കു മഹാരഥന് 

വെങ്മൊററക്കുടയങ്ങുണ്ടു വെണ് തിങ്കഠം പ്രഭയാന്നിതാ. ടി 

ചിട്ടയിട്ടങ്ങ നില്ല്യണ്ട രഥിമാര് സജ്ജരായിതാ 

പജ്ജന്യനിനദം? പോലെയങ്ങിതാ കേഴംപ്പു ഘോഷവും. 5 

രാജാവേ, ചെല്ല കവി ടെക്കാണാം കൌരവരാജനെ.”* 

എന്നാശ്ശൂരര് പറഞ്ഞോരു നേരം ശകുനി സബലന് € 

നിന് പുത്രന് നിന്നിടുന്നേടത്തേക്കു ചെന നരാധിപ! 
പോരില് പിന്തിരിയാത്തോരു വീരര് ചുററും ചുഴന്നവന് 

തേര്ക്കൂട്ടത്തിലെഴും ടുര്യോധനനെപ്പാത്തു കണ്ടവന് 
നിന് തേരാളൊക്കു ഹഷിക്കുംവണ്ണം ശകുനിയങ്ങുടന് 8 

[4 ഇഭസ്ഥര്.. ആവപ്പുറത്തി രിക്കുന്നവര്. ഒ പജ്ജനൃനി നം ഇട് മുടക്കം. 



അജ്ജുനപരാക്രമം 1062 

ദുര്യോധനനൊടീവണ്ണം ഹൃഷ്ടാകാരന് 1 ധരാപതേ! 

കൃതാത്ഥനായീ താനെന്ന ഭാവാല് മന്നനൊടടാതിനാന്:; 9 

“കൊല്ല രാജന്, തേര് നിരയെയശ്വക്കൂട്ടം ജയിച്ചു ഞാന്, 

ജീപന് പോകാതെ യുദ്ധത്തില് ജയ്യനല്ലാ യുധിഷ്ൂഥിരന്. 30 

പാണ്ഡപന് കാത്തിടുദന്നാരീത്തര്ക്കൂട്ടം തത്ത ശേഷമേ 

കൊല്പാമാനകളെക്കാലാളകളെയും മററുപേരെയും ** 11 

അവന്െറ വാക്കു കേട്ടിട്ടു നിന്നാഠംക്കാര് ജയകാംക്ഷികഠം 

പാണ്ഡ വപ്പുടയോടേററം ഹൃഷ്ടരായ് പാഞ്ഞടുത്തുദത. 32 

ആവനാഴികളള്ളോരങ്ങെല്പാരും വീല്ലെടുത്ത വര് 
വില്ലുലച്ചുംകൊണ്ടു പാരം സിംഹനാദം മുഴക്കിനാര്. 13 

ഉടനുണ്ടായിതന്നേരം പിന്നെയു. ചെറുഞാണൊലി 

എയ്കീടടമുഗ്രബാണങ്ങാംക്കുള്ള ദാരുണഘോഷവും. 34 

വില്ലേന്തിപ്പംഞ്ഞടുത്തീടുമവരെപ്പാത്തു കണ്ടുടന് 
ദേവകീപുതൃനോടോതീ കുന്തീപുത്രന് ധനഞ്ജയന്. 15 

അര് ജജുനന് പറഞ്ഞു: 
അശ്വങ്ങളെ വിട്ടു കൂസാതേറൂ സന്യാംബുരാശിയില് 
ഇന്നു കൂരമ്പെയ്തരികരംക്കവസാനം വരുത്തുവന്. 16 

എതിത്തു തമ്മില് വന് പോര തുടന്നേവം നടക്കവേ 
പതിനെട്ടാം ദിവസമാണിന്നു പോരില് ജനാദ്ന! 177 

ഈ വന് പന്മാക്കുത്തമില്പാതായി നിന്നോരു വന്പട 
പോരിലീപ്പ്ോഠം ക്ഷയിച്ച ല്പോ കാങ്ച ദൈവം യഥാവിധം. 

ധാത്തരാഷ്ടപ്പുട കടല് പോലെയുള്ളൊന്നു മാധവ! 
നമ്മോടേററച്യുത, പരം ഗോഷ്കരദപ്രായമായിതേ. 19 

ഭീഷ്യന് വീണപ്പെൊഴേ സന്ധിചെയ്യെന്നാല് നന്നു മാധവ! 
ചെയ്ത തില്ലായവന് മൂഡന് ധാത്തരാഷ്ടന് മഹാജളന്. 20 

ഹിതമായ പത്ഥ്യരാം വാക്കു ഭീഷ്ടന്താന് ചൊല്ലി മാധവ, 
ചെയ്തതില്പായതുമിവന് ബുദ്ധികെട്ട സുയോധനന്, ക 

ആബഭീഷ്ടന് ഹതനായ ഭൂമിതലത്തിങ്കല് പതിക്കവേ 
ഞാന് കണ്ടിലാ കാരണമീ യൃദ്ധം വീണ്ടും നടക്കുവാന്. 22 

എല്ലാംകൊണ്ടും മൂഡര് ധാത്തരാഷ്ടര് നൂനം ജ്ളാശയര് 
ആദ്്രാനത്തനകന് വിണിട്ടം വീണ്ടം യുദ്ധം തൂടന്നവര്. 28. 

ഉടന് ബ്രഹ്മ്ഞവരനാം ദ്രോണാപാര്ൃയന് മരിക്കവേ 
കള്ണ്ൂ൯ വികള്ണുരും ചാകെശ്ശൃരിച്ചീലിങ്ങു വൈശസം *. കക്, 

സൈന്യം കാച്ചു ശേഷിക്കെക്കള്ണുന് മക്കളൊടൊത്തവന് 
നരവ്യ ഘന് പതിച്ചിട്ടം ശമിച്ചിലിങ്ങ റൈശസംം. 2൭ 

മരിക്കവേ ശ്രുതായുസ്സ പരരവന് ജലസന്ധനും 

2 ഹൃഷ്ടാകാരനന്ച സത്തുഷ്ടൂന്. 2 വൈശസം ഛ നാശം. 
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ശ്രുതായയധക്ഷിതിപനും ശമിച്ചീലിങ്ങു വൈശസം. 26 

യജ്ഞകേതനനാശ്ശൂല്യന് സാല്വനും ഹേ ജനാദന! 
വീരരാവന്തൃയരും ചാക്െശ്ശുമിച്ചീലിങ്ങ െവശസം. 7 

ജയദ്രഥന് ചത്തു പോകെയലായയധനിശാടനും 
ബാല്ഹീകബാല് ഹീകികളം ശരിച്ചീലിങ്ങു വൈശസം. 28 

ഭഗദത്തന് ശൂരസുദക്ഷിണകാംബോജരാജനും 
ആദൃശ്ലാസനനും ചാകെശ്ശ മിച്ചീലിങ്ങു വൈശസം. 29 

പുഥങ”മാണ്ഡലികോധവ്വിശശുൂരന്മാര് ശക്തരാഹദവ 
ചത്തു കണ്ടിട്ടമേ കൃഷ്ണം ശമിച്ചീലിങ്ങു വൈശസം. 90 

അക്ഷാ ഹിണിയെ യുദ്ധത്തില്ബ'ഭീമന് കൊന്നതുകാങ്കിലും, 

മോഹമോ ലോഭമോ എന്തോ, ശമിച്ചീലിങ്ങ വൈശസം. 31 

കുലീനനായ രാജാവു വിശേഷാല് കുരുവംശജന് 

ദുര്യോധനനെ?ഴിഞ്ഞാരു പാഴായ് വൈരം പുലത്തിടും! 32 

ഗുണം ബലം ശാര്ൃമിവയേറിയോനോടറിഞ്ഞുതാന് 

അമൂഡനാരു പൊരുതും ഹിതാഹിതമറിഞ്ഞവന്! 38 

അവന്നു ന" ഹിതം ചൊല്പിയെന്നിട്ടും തോന്നിയില്പഹോ! 
പാണ്ഡവന്മാരുമായ'” ചേരാനന്യന് ചൊന്നതു കോംക്കുമോ? 

ശമത്തില്ബ്ഭീഷ്യനെ ദ്രോണനേയയം വിദുരനേയ മ 
നിര സിച്ചുകളഞ്ഞോനു പിന്നെയെന്തുണ്ട ഭേഷജം? 39 

വൃദ്ധനാരച്ഛു നേ മാഡ്മ്യാല് നിരസിച്ചോന് ജനാദന! 
ഹിതമിച്ചു !ച്ചോതിടുന്നോരമ്മയേയുമതേവിധം 36 

നിരസിച്ചോനവന് പിന്നൊമാരു ചൊന്നതു കേട്ടിടും? 
കുലം മുടിക്കാന് തീന്നോനാണിചന് നൂനം ജനാര്ദ്ദന! 377 

അമ്മട്ടാണീ മന്നവന്െറ ചേഷ്ടയും കാണ്മു, നീതിയും 
അവന് രാജ്യം നമുക്കോില്ലെന്നതും തീച്ച യചൃത! 98 

മഹാത്മാവായ വിദുരന് ചെൊല്ലിനാന് പലവട്ടവും 

ജീവിച്ചിരിക്കവേ ധാത്തരാഷ്ടന് ഭാഗം തരാ ദ്ദഡം. 39 

ധൂ തരാഷ്ടുന്നുമേ ജീ പനുള്ള ചാലത്തു മാനദ! 
ഇടപ്പാപി നിങ്ങളില്ക്കുററംചെയ്തു കൊണ്ടീടുമെന്നു 3മ. 40 

യൃദ്ധം കൂടാതീയിവനെജ്ജയിക്കാവല്ല മാധവ! 
ഇതെന്നോടോതിയന്നൊക്ക വിദരന് സത്യദശനന്*. 41 

അതെല്പാമിപ്പൊളറിവായ് ദുരാത്മാവിന്െറയുദ്യമം 

മഹാത്മാവായ ടു ന്നോരാ വിദുരന് ചൊന്നവണ്ണമേ. ടമ 

ജാമദശഗ്ന്യന് ശരിക്കായിച്ചൊന്നോരാപ്പത്ഥ്യവാക്കിനെ 
അവമാനിച്ച ദബ്ബദ്ധി നാശത്തിന് മുന്നിലാം ദ്ൂഡം. 43 

സുയോധനന് പിറന്നന്നേ പറഞ്ഞു പല സിദ്ധരും; 

ൽ സത്ൃദശനന്ചകസത്യം കാണുന്നവന്. 
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ഈ ദുഷ്ടന്മൂലമായ' മുററും ക്ഷത്രിയന്മാര് നശിക്കുമേ.?? 34 

അവരാച്ചൊന്നതിവിട്െശശരിയായീ ജനാദ്ടന! 
ദുര്യോധനന് മൂലമായി ക്ഷയിച്ചുല്ലോ നരേശ്വരര്. ലി 
പോരില്ബ്ഭടരെയൊട്ടുക്കു ഞാന് കൊലൂന്നുണ്ട മാധവ! 

ക്ഷത്രിയ ന്മാര് ചത്തൊടുങ്ങിശ്ശിബിരം ശുന്യമാംവിധം. 36 

ആത്മനാശത്തിന്നു നമ്മോടവന് പോരിന്നിറങ്ങിടും 
തദന്തമാം വൈരമിന്നെനൂ ഹിച്ചീടുന്നു മാധവ! 47 

ഞാന് കാണുനണ്ടു വാര്ഷ്ക്േയ, സ്വബുദ്ധ്യാ നിരുപില്ലുതില് 

വിദുരച്ചൊല്ല- ലുമിങ്ങീദ്ദഷ്ടന്തന് ചേഷ്ടയാലുമേം 48 

ഭാരതപ്പടയില്ച്ചെല്ല വീര, കൊല്വേന് ശരങ്ങളാല് 

ദുഷൃദു മര്യാധനനെയുമവന്െറ പടയേയ്യമേ. 48 

ക്ഷേമമിന്നു വരുത്തുന്നേന് ധമ്മരാജന്നു മാധവ! 
ധാത്തരാഷ്ടന് ക൦ങ്ഖവെയീദ്ദ,ബ്ബലപ്പട തീത്തു ഞാന്. 60 

സഞ്ജായന് പറഞ്ഞു: 

കടിഞ്ഞാണേന്തിടും കണ്ണനീവണ്ണം ജിഷ്ണു ചൊന്നവന് 

പോരില്ക്കൂസാതെയാശ്ശൃത്രുപ്പടയിങ്കല് കരേറിനാന്. ൧1 

ഘോരം വില്ക്കാടുള്ളതായി വേല്മുള്ളകഠം കലന്നതായ് 

ഗദാപരിഘമാഗ്റാഡ്മ്യം തേരാനമരമുള്ളതായ് 52 
ആളശ്വവള്ളിയുള്ളോന്നില് കേറീടുന്നോന് പുക;ഴ്വന് 

കൊടിയാടും തേരുമായിശഗ്ലോവിന്ദന് ശോഭ തേടിനാന്, ൫3 

പോരില്പ്പാത്ഥ നെയേന്തീടുമാ ശ്വേതാശ്വങ്ങഠം മന്നവ. 

ദാശാഹ നോടിക്കുമവ കാണായീ ദിക്കിലൊക്കയും. 64 

ഉടന് തേരാല് പോരിനെത്തി സവ്യസാചി പരന്തപന് 
മഴ പെയ്യും കാറുപോലെ കൂരമ്പു ചൊരിയുയന്നവന്,. 65 

മൊട്ടുഴിഞ്ഞ ശരത്ങഠംക്കു ശബ്ദമുണ്ടായിതേററവും 
സവ്യസാചി ശരം തൂകിപ്പോരിലെയ്തു മുറിക്കവേ. ൭6 

ശരാഘം ചട്ടയില്ത്തങ്ങാതങ്ങു കേറീ ധരിത്രിയില് 
ഇന്ദ്രാശനി*പ്പടിക്കേല്ലം ഗാണ്ഡീവം തൂകുമമ്പുകയം. ൭17 

ആനയാളശ്വനിരയില്ച്ചെന്നണഞ്ഞു ധരാപതേ! 

പോരില്ച്ചിന്നീ പതംഗങ്ങംംപോലിരമ്പീടുമമ്പുകരം. 08 

ഗാണ്ഡീവം വിട്ടമ്പുകളാല് മൂടപ്പെട്ടിതു സവ്വവും 

ദിക്കും വിദിക്കുമടരിലറിയാതായി തൊന്നുമേ 69 

ഒക്കസ്സമ്പുണ്ണമായ് പാത്ഥപ്പേര് പതിച്ച ശരങ്ങളാല് 

പൊന്കെട്ടുമായ് മെഴുക്കിട്ടു കൊല്ലയൂട്ടിയവററിനാല്.ം 60 

അഗ്നിയാനകളെപ്പോലെ പാത്ഥന് ചുട്ടപൊടിപ്പുവര 

നശിച്ചുപോയീ കരവ്ൃര് കൂരമ്പേററു വധിപ്പവര. 61 

ൽ ഇന്ദ്രാശനി ടം ഇന്്രരന്െറ വജ്കായൃയധംം 
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വില്ലമ്പുമേന്തിടടം പാത്ഥന് ജ്വലിച്ചക്കന് കണക്കിനെ 

അടരില്ബ'ഭടരെച്ചട്ടു കത്തും തീ കാടടപോലവേ. 

ഉണങ്ങിട്ടം വള്ളി മരങ്ങാം തിങ്ങും 

ശുഷ്ടാരണ്യം ചൂടൊടും കത്തിയാളി 
വനാന്തരേ വന്യര് വിട്ടൊത്ത കൃഷ്ണ 

വര്ത്മാവുടന് ചുട്ടെരിക്കുംപ്രകാരംം 

പാരം നാരാചാശുഗഘപ്രതാപി 
ശരാച്ചിസ്തച്ചാവചാതൃശഗ്രതാപന് 
പൊരിച്ചു നിന് പുതൃസൈന്യത്തെയൊട്ടു-- 
ക്കമഷ്മാര്ന്നൂക്കു കൂട്ടം തരസ്വി. 

അവന് തൂകും പൊന്നണിപ്രാണഹാരി-- 
ശരങ്ങളോ ചട്ടയില്ത്തങ്ങിയില്ലാ 
രണ്ടാമതമ്പവനെയ്തയീലൊരാളി-- 
ലശ്വത്തിലെന്നല്ല ഗജത്തിലുംതാന്, 

അനേകരൂപാകൃതിസായകങ്ങഠം 
ചൊരിഞ്ഞുടന് തേപ്പുടയില് കരേറി 

തനിച്ചവന് നിന്മകനുള്ള സൈന്യം 
മുടിച്ചു ദൈത്യപ്പട വഭ്കിപോലെ. 

൧5. സങ്കലയുദ്ധം 

62 

63 

64 

66 

66 

അള്ജുനനും വൃഡൃദൃമുനും കൌാരവപ്പടയില് വലിയ നാശം വരുത്തുന്നു. 

ഭീമന് തആനപ്പടയില് വലിയ ഒരു വിഭാഗത്തെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു. സാ 

തൃകി സഞ്ജയനെ ജീവനോടെ പിടികൂടുന്നു. ശേഷിച്ച കരവസേന 

പിന്തിരിഞ്ഞോട്ടന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

പിന്മാറാതുള്ള ശുരന്മാര് കിണഞ്ഞേറെറയ്കിടടമ്പൊഴേ 
സമല്പത്തെപ്പാഴിലാക്കീ ഗാണ്ഡീവത്താല് ധനഞ്ജയന്, 

അസഹ്യരജസ്സ്സൊടു**മിടിത്തീപോലേല്ലും ശരങ്ങളെ 
രതൂകിക്കാണായ'! വന് മാരി പെയ്യും കാര പോലെയജ്ജുനന്, 2 

കിരീടി കൊന്നൊടുക്കിടുമാസ്സ്സൈന്യം ഭരതഷഭ।. 
പോക്കളം വിട്ട പാഞ്ഞോടീ നിന്മകന് കണ്ട നില്ല വേ 

പിതൃബ്ടഭ്രാതഃസ്പഹിതരെക്കേവലം വിട്ടമേ ചിലര്, 
അശ്വങ്ങഠം ചത്ത ചില തേര്, സൂതന് ചത്തവ വേറെയും, 

ഈഷായുയഗാക്ഷചക്രങ്ങളററും ചിലവ മന്നവ! 
അമ്പൊടുങ്ങീ ചിലക്കമ്പവേററാത്തരായ"ത്തീന്നു മററു പേര്. 

ൽ അസഹ്യയജസ്സ് അസഹ്യമായ തേജസ്സു, 

3. 

ഇ 
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അക്ഷതന്മാര് ചിലര് സമം പാഞ്ഞോടീ ഭയപീഡിതര് 

മക്കളേയും കൊണ്ടു ചിലര് മിക്കതും ഹതവാഹരായ. 6 

അച്ചന്മാരെ വിളിച്ചാത്തു മററു പേര് തുണ യെച്ചിലര്; 
ബന്ധുക്കളെ നരവ്യ:ഘ്, ട്രാതൃസംബന്ധിമാരെയും 7 

വെടി ഞ്ഞോടീ ചിലരുടനങ്ങുമിങ്ങും ധരാപതേ!. 

ഏററമെയ്ക്കുറു പലരും മോഹമന്നേ മഹാരഥര് ൫ 

ഇരനുന്ന £തു കാണായീ പാത്ഥബാണാത്തരാം നരര്. 
അവരെച്ചിലര് തേരേററിയാശ്വസിപ്പിച്ചു തെല്പിട 8 

ശ്രമം പോക്ക്ത്തൃഷ്ണ തീത്തു, വീണ്ടും പോരിന്നിറങ്ങിനാര്. 
അവരേ വിട്ടുപോയ” പിന്നെച്ചിലര് പോരിന്നൊരുങ്ങിയോര് 

നിന്െറ പുത്രന്െറ ശാസ്ൃത്തെച്ചെയ്തീടം യൃദ്ധദുമ്മദര് , 

ചിലര് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട വാഹനാശ്വാസമേകിയും 314 

മെയ"ച്ചട്ടയട്ടുമവിടെല്ലിലര് ഭാരതസത്തമ! 
ഭ്രാതാക്കളെക്കൈനില ചേത്താശ്വസിപ്പിച്ചു മററുപേര് 12 

ചുത്രന്മാരെച്ചിലര് പിതാക്കളെയും പോരിനുന്നിനാര്. 
മുഖ്യമാംമട്ടിഹ ചിലര് തേരൊരുക്കിദ്ധരാപതേ!. 18 

പാണ്ഡവപ്പടയില്ക്കേറിപ്പിന്നെയും പോരിനുന്നിനാര്, 

ആശ്ൂരര് കിങ്ങിണീജാലച്ചന്നരായ് ശ്ലോഭ തേടിനാര് 

മുപ്പാര വെല്വാനൊരുമ്പെട്ട ദൈതൃദാനവര് പോലവേ, 

പൊന്നണിത്തേരുമായിട്ട ചെന്നു കേറിയുടന് ചിലര് 18 

പാണ്ഡവപ്പടയില് ദ്ധ, ഷൂദ്യമുനായ് പൊരുതീടിനാര്. 
പാഞ്ചാലപത്രനാം ധൃഷ്ടദ്യൂമുന് രഥി ശിഖണ്ഡിയും 16 

ശതാനീകന് നാകുലിയും തേര്ക്കൂടത്തൊടെതിത്തുതേ. 
പരം ചൊടിച്ചു പാഞ്ചാല്യന് പെരുംപടയെ:ടൊത്തവന് 17 

ഏററം വ്വാശിയൊടും കൊല്പാനേദ്റേറീ നിന്െറ കൂട്ടരില്. 
വന്നെത്തുമാഴയവനുടെ നേരേ നൃവര, നിന്മകന് 18 

അനേകം ബ-ണജാലങ്ങളെയ്കുകൊണ്ടിതു ഭാരത! 
ഗൃഷ്ടദ്യമുന് നരപതേ, വില്ലേന്തും നിന്െറ പുത്രനാല് 19 

എയ്യപ്പുട്ടിതു നാരാചം കൈക്കും മാറത്തുമേററവും. 

ആ വല്പനേറാമെയ്റ്റേ ദററാന് തോത്രമേററാന പോലവേ 20 

അമ്പെയ്യവനന്െറ നാലശ്വങ്ങളെയും കാലനേകിനാന്; 
അവന്െറ സൂമനൊ തല ഭല്പമെയ്കങ്ങ വീ,ക്ലിനാന്. 1 

ഉടന് ദുര്യോധനനൃപന് കുതിരപ്പുറമേറിയും 

പിന്ചാങ്ങീ തേരു പോയുള്ളോനൊട്ടമൂരമരിന്ദമന്. കൂമു 

1 അക്ഷതന്മാര് -- മുറീ വേല്ലാത്തവര്. 2 തൂണം-സഹായി., 3 ഇരമ്പു 

കപ്ടൂപ്പെട്ട ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്ത എന്നാണു” വിവക്ഷ. 
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വിക്രമം കെട്ടൊരാത്തന്െറ സൈന്യത്തെക്കണ്ടു ശക്തിമാന് 

നിന്െറ പുത്രന് മഹാരാജ, ചെ൬൬ സബലരുള്ളിടം. 23 

രഥങ്ങളങ്ങുടഞ്ഞപ്പോളാ മൂവായിരമാനകം 

വളഞ്ഞു തേരാളികളാമഞ്ചുപഠണ്ഡവരെത്തദാ. ക്. 

പോരിലാനപ്പുട വളഞ്ഞഞ്ചുപേരവര് ഭാരത! 

ശോഭിച്ചിതു നരവ്യാഘ്ര, മേഘം ചുഴും ഗ്രഹാഭയിത് ക 

ഉടന് പാത്ഥന് മഹാരാജ, മെച്ചം കൊണ്ട മഹാളജന് 

തേരോടിച്ചു പുറപ്പെട്ടു ശ്വേതാശ്വന് കൃഷ്ണസാരഥി. 26 

ചുററും കുന്നുകഠംപോലുള്ളാക്കും ഭീന്ദ്രന്മാര് വളഞ്ഞവന് 

കൊന്നിതാനപ്പട തെളിതീക്ഷ൦ണനാരാചരാജി9യാല്, 27 

അതില്ക്കണ്ടേനൊററയമ്പു കൊണ്ടു കൂററന് ഗജങ്ങളെ 

സവ്യസാചി പിളന്നങ്ങു വീണും വാിഴന്നതായിയ്യം. 2൫8 

ഭീമനമഞ്ങാക്കും ഭികളെക്കണ്ടു മത്തഗജോപമന് 

ശക്തന് കൈയില് ഗദയുയമായ' പാഞ്ഞെതിത്തീടിനാനുടന്. 29 

ഉടന് തേര് വിട്ട ചാടീട്ടു ദണ്ബേന്തുന്നന്തകപ്പടി 

ഗദയ്ം കൈയി ।ലേന്തിക്കണ്ടാപ്പാണ്ഡവരഥീന്ദ്രനെ 30 

ത്രസിച്ച, നിന്െറ സൈന്യങ്ങഠം മലമൂത്ര മൊഴുക്കിനാര്; 

ഭീമന് ഗദയെടുത്തപ്പോളഴന സൈന്യമൊക്കയ്യം. 31, 

ഗദയാല് മസ്തകം ഭീമന് തകത്തും പൊടിയേററുമേ 

ഓടിീടുന്നതു കാണായി കുന്നൊത്തീടുന്ന കുംഭികയം. 32, 

ഭീമനന്െറ ഗദയേറേറാരാക്കൊമ്പനാനകളോടിയും 

ആത്ത സ്വരത്തൊടും വീ ചിറകററദ്രിപോലവേ. 93. 

മസ്പുകം വിണ്ടങ്ങുമിങ്ങുമോടുമൊട്ടേറെയാനകഠം 

വ?ിഴുന്നതായ്ക്കണ്ട നിന്െറ യോധരേററം തൂസിച്ചുപോയ്. 34 

ക്രുദ്ധനായ” ധമ്മസുതനും മാദ്രിഭൂപ:ണ്ഡുപുത്രരും 

കഴുച്ചിറകെഴും കൂരമ്പെയ്യാനക്കാരെ വിക്ക്ിനാര്. 3൭ 

ധൃഷ്ൃയദ്യമു൯ പോക്കളത്തില് തോല്ലിച്ചു നരനാഥനെ 

കുതിരപ്പുറമേറീട്ടു നിന്മകന് വാങ്ങിയപ്പ്യൊഴേ 96. 

കണ്ടു മുറ൮ം പാണ്ഡവരെയാനക്കൂട്ടം വളഞ്ഞതായ് 

ധൃഷ്ടദ്യുന് മഹാരാജ, പ്രടദ്രകരൊടൊത്തവ൯ 37 

പാഞ്ചാലരാജനന്െറ മകന് ചെ൬ ഗജവധത്തിനായ്. 

തേര്ക്കൂട്ടത്തില് കണ്ടിടാഞ്ഞു ദുദര്യാധേ നനരേന്ദ്രനെ 38 

അശ്വത്ഥാമാവു കൃപരും സാത്വതന് കൃതവമ്മനും 

ചോദിച്ച, ക്ഷത്രിയരൊട* ്ങെങ്ങു പോയീ സുയോധനന്? 99 

ജനക്ഷയം നടക്കുമ്പോഠം കാണാഞ്ഞു നരനാഥനെ 

നിന്മകന് ഹതനായപ്പോയിതെന്നുമോത്തു മഹാരഥന് 30 

1 ഗ്രഹാടയില് -. ഗ്രഹങ്ങളെപ്പേലെ. 2 നാരാചരാജി -ം അമ്പിന്കൂട്ടം.. 
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മുഖം വാടി ക്കൊണ്ട ചോദിച്ചീടിനാര് നിന്െറ പുത്രനെ. 

ചിലര് ചൊല്ലീ ““പോയി സുതന് ചത്തപ്പ്പോഠം 
സരബലാന്തികം.?” 84 

വേറിട്ടേററം മുറിപെട്ടം ക്ഷത്രിയ ന്മാര്കഠം ചൊല്ലിനാര്: 

“ദുര്യോധനന് വേണ്ടതെന്തു? കാണ്മിന് ജീവിച്ചിരിക്കുകില്; 

എല്പാരുമൊത്തു പൊരുവിന്, രാജാവിങ്ങെന്തു കാട്ടിടും??? 

മുറിയേററാ ക്ഷത്രിയന്മാര് മിക്ക ബാന്ധവര് ചത്തവര് 3൫ 

ശരപീഡിതരവ്യക്തമാകുംമട്ടേവമേോതിനാര്: 

**നമ്മെച്ചുററും വളഞ്ഞോരീസ്സ്സൈന്യമൊട്ടുക്കു കൊല്ലനാം 43 

ഗജങ്ങളെക്കൊന്നിതാ വന്നെത്തീ പാണ്ഡവരേവരും ?? 

അവര് ചൊല്ലും വാക്കു കേട്ടിട്ടശ്വത്ഥാമാവു ശക്തിമാന് 35 

പാഞ്ചാലരാജന്െറ സുദസ്സഹപ്പട പിളന്നുടന് 

കൃപരും കൃതവമ്മാവും പോയീ ശകുനിയയള്ളിടം. 46 

തേര്ക്കൂട്ടത്തെ വെടിഞ്ഞിട്ട ശരൂരന്മാര് ദുഡധന്വികഠം 

ഉടനായചര് പോയാറേ ധൃഷ്ടദ്യമുന് തുടങ്ങിയോര് 37 

നിന്നാഠംക്കാരെക്കൊന്നടുത്തു പാണ്ഡുനന്ദനര് മന്നവ! 

ഹഷിം പൂണ്ട രഥിശ്രേഷ്ഠര് വീരന്മാര് വിക്രമിപ്പവ൪ 48 

അടുത്തു വന്നതായക്കണ്ട ജീവനില്ക്കൊതി കെട്ടുടന് 

വിവണ്ണമുഖര് മായ് മുററും ഭവാനുടെയൊരാപ്പട. 49 

ബലംകെട്ടവരെച്ചുററും വളഞ്ഞങ്ങനെ കണ്ടുടന് 

ഈ ദ്വ്ൃയംഗമാം ബലത്തോടുമാത്മജീവന് വെടിഞ്ഞു ഞാന് 90 

പാഞ്ചാലപ്പുടയോടേറേറന് ഞാനങ്ങഞ്ചാമനാംവിധം. 

ശാരദ്വതന് നിന്നിടുമാദ്ദിക്കില്പ്പുട നിറുത്തിയയം ക 

പൊരുതീ ഞങ്ങളാജ്ജിഷ്ണുശരപീഡിതരായിയും 

സസൈന്യനാം പാഷ്തനോടങഞങ്ങുണ്ടായ' ചെരുതാം രണം; 642 

അവന് തോല്ലിച്ചൊരീ ഞങ്ങളെല്ലാം പോര് വിട്ടു വാങ്ങിനാര. 

അപ്പേംഠംക്കണ്ടേന് രഥിശ്രേഷ്ഠ൯ ശൈനേയനണയുന്നതായ് 

നാന൯൬റു തേരുമായ? വീരന് പോരിലെന്നേക്കു പാഠഞ്ഞുതേ. 

ശ്രാന്തവാഹനനാം ധൃഷ്ടദ്യമുമന വിട്ടൊഴിഞ്ഞ ഞാന് ൭൭ 

നരകത്തിതപപ്പാപിപോലെ പെട്ടു മാധവസേനയിതല്; 

അങ്ങുണ്ടായ ഘോരയുദ്ധം മുഹൂത്തമതിദാരുണം. [ടം 

ആ മഹാബാഹു ശൈനേയനെന് കോല്പെൊക്കക്കു ഉഞ്ഞുടന് 
മൂര്ച്ഛിച്ചു മന്നില് വീണെന്നെജ്ജീവനോടെ പിടിച്ചുതേ. 56 

അപ്പൊഴെക്കും മുഹൂത്തം കൊണ്ടാ നപ്പട മുടിഞ്ഞുപോയ'് 

ഭീമന്െറ ഗദയാല് പാത്ഥനാരാചനിരയാലു മേ. ൭7 

ചുററുമേ കുന്നുകഠംക്കൊത്ത ചത്തുവീണ ഗജങ്ങളാല് 

ൽ വിവണ്ണമുഖം ൦ മുഖം വിളറി യതു”. 
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പാണ്ഡവന്മാക്കെളുപ്പത്തിലല്ലാതായ"ത്തീന്നു മാഗ്ലവും. 58 

രഥമാഗ്ലങ്ങളുണ്ടാക്കീ ഭീമസേനന് മഹാബലന് 
പാണ്ഡവക്കു മഹാരാജ, വലിച്ചിട്ടാഗ്ുജങ്ങളെ. 59 

അശ്വത്ഥാമാവു കൃപരും സാത്വതന് കൃതവമ്മനും 
തേര്ക്കൂട്ടത്തില് കണ്ടിടാഞ്ഞു ദുര്യോധനനരമേന്ദ്രനെ 60 

തിരഞ്ഞുപോയ് മന്നവനെ രഥീന്ദ്രന് നിന്െറ പുത്രനെ. 

പാഞ്ചാല്യനെ വെടിഞ്ഞിട്ടു ചെന്നൂ ശകുനിയുള്ളിടം 61 

ജനക്ഷയത്തില് നൃപനെക്കാണാഞ്ഞുദ്വേഗമാന്നവര്. 

26, ദുമ്മഷ ണാദിവധം 

ഭീമസേനന്, ദൂമ്മഷണന് തുടങ്ങിയ പതിനൊന്നു ദുര്യോധസഹോ 
ഭരന്മാരെയും അനവധി കരവഭടരേയും വധിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

പാണ്ഡുപുത്രന് ഗജാനികം& മുടിച്ചളവു ഭാരത! 
ബലത്തെയടരില് ബ"ഭീമന് കൊന്നൊടുക്കി വിടുമ്പൊഴേ 1 

കുണ്ടമ്മട്ട ചരിക്കുന്ന ശത്രുജിത്തായ ഭീമനെ 
ദണ്ഡേന്തും ക്രോധമാണ്ടന്തകാഭനാം പ്രാണഹാരിയെ കൂ 

ചത്തു ശേഷിച്ച നിന്മക്കഠം പോരിലൊന്നിച്ചു മന്നവ! 
കാര്യ, നിന്മകന് ദുര്യോധനന് കാണാതെ പോകവേ 3 

സോദരന്മാരൊത്തുകൂടിപ്പാഞ്ഞേററു ഭീമനോടുടന്. 
ദുമ്മഷണന് ശ്രുതാന്തന്താന് ജൈത്രന് ഭൂരിബചന് രവി ] 

ഹരിഹാ ദ്വ്വീഷഹനും ജയഭത്സേനന് സുജാതനും 

ദുവ്വികോചനനെന്നുള്ളോന് ദുഷ്ക്റധഷനുരങ്ങനേ ൫ 

മഹാബംഹു ശ്രുതവ്വാവുമേവരും യൃദ്ധകോവിദര്. 
ഇവരെല്പാമൊത്തുകൂടിച്ചുററുമേ നിന് കുമാരക൪ 6 

ഭീമയെപ്പാഞ്ഞടുത്താിട്ട തടുത്തു സവ്൮വഭാഗവും. 

ഉടന് ഭിമന് മഹാരാജ, വിണ്ടും തന് തേരിലാണ്ടവന് റ് 

നിന്െറ മക്കടെ മമ്മങ്ങഠം നോക്കിക്കൂരമ്പ തൂപചിനാന്. 
വന് പോരിലാ നിന്െറ മക്കം ഭീമന് ചിന്നിച്ചിടന്നവര് 8 

കാട്ടിരസിന്നാനയെപ്പോചെ കൊണ്ടു പോന്നിതു ഭീമനെ. 
ഭീമന് ചൊടിച്ചുടന് പോരില് ദുമ്മഷണശിരസ്സിനെ 9 

കത്തിയമ്പെയ്മറുത്തിട്ടു വീ,ക്ലിക്കൊണ്ടിതു ഭൂമിയില്. 
മുററം ചട്ട പിളന്നീടും മററു ഭല്പത്തിനാലുടന് 10 

തേരാളിയാം നിന്മകനെബ്ഭീമന് കൊ ശ്രുതാന്തനെം 
ജയദത്സനനെ നാരാചം ചിരിച്ചെയ്കതുടനായവന് 11 

& ഗജാനീകം ആനപ്പട. 

4 67 
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തേത്തട്ടില് നിന്നു വീഴിച്ച,, കഠാവ്യനെയരിന്ദമന്; 

തേര് പവിട്ടവന് മന്നില്വീത്നിട്ടടന് ചത്തിതു മന്നവ।. 32 

നിന്െറ പുത്രന് ശ്രു തവ്വാവു ചൊടിച്ചെയ്യിതു ഭീമനെ 
കഴുച്ഛിറകെഴും മൊട്ടുഴിഞ്ഞ നൂറു ശരങ്ങളാല് 13 

ഭീമന് പോരില് ചൊടില്ലാശു ജൈത്രന് ഭൂരിബലന് രവീ 
ഈ മൂവരെ വ്ഷാഗ്നൃഗ്രബാണം മൂന്നുടധെയ്തുതേ. 13 

ആ മഹാരഥര് ദതര് വിട്ട ചത്തുവീണ ധരിത്രിയില് 

വസന്തത്തില് മുറിച്ചിട്ട പൂമുരുക്കുകഠം പോലവേ. 10 

ഉടന് വേറേ തീക്ഷണമായ നാരാചത്താല് പരന്തപന് 

ടുവ്യിമോചനനെത്താനെയ്മയച്ചു, മൃത്യവിന്നുടന്. 18 

ത്തരാളിവരന് തേര് വിട്ടഴിയില്ച്ചത്തുവീണുതേ 

കാറേററെറാടിഞ്ഞുള്ള ഗിരികൂടസ്ഥ! തരു പോലവേ. 17 

ഭുഷ്്രധഷന് സുജാതന്താനെന്നീ നിന്നുടെ മക്കളെ 
ഓരോരുത്തരെയീരണ്ടമ്പെയ്കു കൊന്ന ചമൂമുഖേ, * 18 

അന്വേററു മെയ മുറിഞ്ഞിട്ടായവര് വീ രഥോത്തമര് . 

പിന്നെ മറേറ നിന്മകനെപ്പാഞ്ഞെത്തുന്നതു കണ്ടുടന് 19 

പോര് ലാദ്ദ്യവ്വിഷഹനെബ ഭപ്പംകൊണ്ടെയ്ക്കു മാരുതി; 
വില്പന്മാര് കാങ്ചവച്ചത്തുവീഒ൭ തേത്തട്ടില്നിന്നവന്. 20 

പോരില് ഭ്രാതാക്കഠം പലരെയൊരുവന് കൊന്നുകണ്ടതില് 
അമഷിയറയ' ശ്രുതവ്വാവു പാഞ്ഞേററു ഭീമനോടുടന്. 21 

കാത്തസ്വരപ്പെൊന്നണിഞ്ഞ പെരുംവില്പിട്ടലച്ചവന് 
വിഷാഗ്നിക്കൊത്ത വളരെ വിശിഖങ്ങഠം ചൊരിഞ്ഞപന്. 

അവന് പോരിന്പ്പാണ്ഡവനറൊ വില്ലറുത്തിട്ടു മന്നവ! 
വില്പറെറാരിപനെപ്പിന്നെയെയ്താന്ശപതമ്പുകഠം. 23 

ഉടന് ചറെറാരു വില്ലേന്തിബ്ഭീമസേനന് മഹാരഥന് 
തൂകി ക്കൊണ്ടാന് നിന്മകനേ നില്ല നില്ലെന്നുമോതിനാന്. 28 

അവക് മുത്തു സമരം ചിത്രാകാരം ഭയങ്കം 

മുന്നം പോരില് ജം. ഭശക്രന്മാക്കെന്നവ്ധമേ വിഭോ! 98 

യമദണ്ഡോഗ്രനിശതശരങ്ങളുവര് വിട്ടവ 
ചിന്നി മുടീ ഭൂമി മുററുമാകാശ  ദിക്കുമൊക്കയും. ൧൫ 

ചൊടി ച്ചുടന് ശ്രുതവ്വാവു പില്ലെടുത്തു ശരങ്ങളെ 

ഭീമന്െറ കൈക്കും മാറത്തുമാ,്്ിനാന് പോരില് മന്നവ! 27 

വില്ലാളി നിന്മകന് പാരമാഞ്ഞെമയ്യെയഷ്ക്കേററവന് നൃപ! 
ഭീമന് ക്ഷോഭിച്ചു വാവുന്നാഠം ക്ഷോഭിച്ച കടല് പോലവെ. 28 

രോഷാവേശം കൊണ്ട ഭീമന് നിന്െറ പുത്രന്െറ സൂതനെ 

1 ഗീരികൂടസ്ഥ ംംപവ്വൃതത്ത 1൯െറ കെള്ദേമുടിയില് നില്ലുന്ന. 2 ചമുമു ബേം 

തരസനാമുഖത്തില്, 
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നാലശ്വങ്ങളെയും കാലതൂക്ക്യ്യകത്തിച്ചു മാരിഷ! 29 

തേര് പോയൊരവറെപ്പാത്തു രോമവാഹാി 1 ശരങ്ങളാല് 
തൂകിക്കൊണ്ടാനമേയാത്മാ കൈവേഗം കാട്ടിടന്നവന്. 90 

തേര് പോയോരാ ശ്രുതവ൮൮ഠവ൮) ഖഠംഗചമ്മങ്ങളേന്തിനാന്; 
ഭാനുമല്ശതചന്ദ്രം വാളിവയേത്തുമവന്നുടെ 82 

ശിരസ്സു കത്തിയമ്പെയ്കു ദേഹാല് വീഴിച്ചു പാണ്ഡവന്. 
ക്ഷൃരപ്രത്താല് തല തെറിച്ചുള്ളഠ വന്പന്െറ മെയ്യുടന് 82, 
൮൨൪൭ തേത്തട്ടില്നിന്നിട്ട ഭൂമി കമ്പിച്ചിടുംപടി. 
ആ വീരന് വീണളവിലേ നിന്നാഠംക്കാര് ഭയമോഹിതര് 838 
സംഗ്രാമത്തില് പാഞ്ഞുകേറര് ഭീമനെക്കൊലചെയ്യുവാന്. 
ഹതശേഷബലാ. ഭോധിക്കള്ളില് നിന്നവരേല്ലവേ 34, 
സന്നദ്ധനായെതിത്തേററു ഭീമസേനന് പ്രതാപവാന്. 

അവരായവനെച്ചെന്നു വളഞ്ഞാരങ്ങ ചുററുമേ; 35. 
നിന്നാഠംക്കാര് വളയും ഭീമന് കൂത്തുമുത്ത ശരങ്ങളാല് 
പീഡിപ്പിച്ചാനായവരെശ്ശുക്രന് ദൈത്യരെയാംവിധം. 36 

അഞ്ഞൂറോളം കൊന്നുടനേ സവരൂഥരഥീന്ദ്രരെ 
പോരില്ക്കൊന്നാനെഴന്നൂറു ഗജസൈന്യത്തെയായവന്. 97 

പതിനായിരമേ കാലാഠംപ്പടയന്പെയ്കക കൊന്നവന് 

എണ്ണുറശ്വങ്ങളെക്കൊന്നു ശോഭിച്ച, പാണ്ഡുനന്ദനന്. 38 

പോരില് കുന്തീസുതന് ഭീമന് കൊന്നു നിന്നുടെ മക്കളെ 
പ്രഭോ, കൃതാത്ഥനെന്നോത്താന് ജന്മം സഫലമെന്നുമേ. 89 

നിന്നാഠാക്കാരെക്കൊന്നിവണ്ണം പൊരുതൃന്നവനെത്തദാ 

നോക്കാന്പോലും നിനച്ചീലാ നിന്െറ സൈന്ൃയങ്ങഠം 
മാരിഷ! 40: 

മുററും കുരുക്കളെപ്പായിച്ചാഠംക്കാരെക്കൊന്നൊടുക്കിയോന് 

കൈകൊട്ടിയാനകഠംക്കേററം ത്രാസമുണ്ടാംപടിക്കവന്. 41 
മിക്കതും യോധര് ചത്തോരു നിന്െറ സൈന്യം ധരാപതേ!. 
അല്പാവശേഷമായ”പ്പാരം കാപ്പുണ്യം ?പൂണ്ട മന്നവ! ക്ക 

27, സുശമ്മസുദശനാദിവധം 

സമയം വൃഥാകളയാതെ ദുയ്യോധനനെ സംഹരിക്കാന് കൃഷ്ണന് അള്ള 
നനോട പറയുന്നു. ഇന്നതെ ആ ദുദ്യധനെ താന് സംഹരിക്കുമെന്നുള്ള 
അര്ജള്ജുനന്െറ മവുപടി. മഹാരഥന്മാരായ സതൃവമ്മാവു”, സതേഷ്ം, സമ 
മ്മാവു” എന്നിവരുടേയും യൃതരാഷൃചുത്രനായ സുദശനനന്േറയും വധം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ദുര്യോധനന് മഹാരാജ, നിന്െറ പുത്രന് സുദശനും 

ചത്തു ശേഷിച്ചിതന്നേരം കുതിരപ്പുടയാണ്ടവ൪ മ. 

1 രോമവാഹി ടം തുവലുകളോടുകൂടീയ. 2 കാപ്പണ്യം ദയനീയനീല. 
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വാജി രദ്ധ്യമെഴും ദു ര്യോധനനെപ്പാത്തു കണ്ടുടന് 

കൌന്തേയനാം ഫല്ഗുനനോടോത്ിനാന് ദേവകീസു തന്. ക 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു: 
ശത്രുക്കടം മിക്കതും ചത്തു ജ്ഞാതികടംക്കൊത്തു രക്ഷയും 

പോരില് സഞ്ജയനേയും കൊണ്ടെത്തിനാന് ശിനിപുംഗവന്. 

ക്ഷീണിച്ച, ഭാരത. പരം നകുലന് സഹദേവനും 
കൂട്ടഖരാത്തദ്ദ,ഷ്ടധാത്തരാഷ്ടരോടേറെറതിത്തവര്. 4 

ദുര്യോധനനെ വിട്ടിങ്ങു നില്ലുന്നുണ്ടിവര് മൂന്നുപേര് 

കൃപരും കൃതവമ്മാവും തേരാളി ദ്രോണപൃത്രനും. 6 

ഈഈാ നില്ലൂന്നു പാഞ്ചാല്യനേററവും ശ്രീകലന്നവന് 

ദുര്യോധനപ്പട മുടിച്ചാ പ്രഭദ്രക രൌൊത്തവന് 6 

ഇതാ ദുര്യോധനന് പാത്ഥ, വാജിമദ്ധ്ൃത്തില് നില്പവന് 

പിടിച്ചീടം കുടയയമായ വീണ്ടുമേ നോക്കിടുന്നവന്. 7 

എതിര്വ്ൃൂഹം കെട്ടി മുററും പോക്കള തിങ്ക്. നില്ലൃയാം 

കൂരമ്പെയ്യിവനെക്കൊന്നാലങ്ങുന്നു ൭ കൃതൃനായ്. 8 

ആനപ്പട മുടിച്ചങ്ങന്നരിന്ദമനണഞ്ഞതായ് 

ഇവര് കണ്ടോടിടുംമുന്പേ ദുര്യോധനനെ വീഷ്ുക. 9 

ഉടന് വന്നാലുമെന്നേകന് പോണം പാഞ്ചാലസന്നിധയ 

പരിശ്രാന്തബലന് പാപി താത, വീട്ടൊഴിയില്ലിവന്. 30 

പോരില് നിന്െറ ബലം മററും മടിച്ചു ധൃതരാഷ്ട്രജന് 

തേോററൂ പ:ണ്ഡവരെന്നോത്തു മഹാരൂപം ധരിക്കയാം. 21. 

പാണ്ഡ. ന്മാര് വന്പടയെക്കൊന്നദ്ടപ്പിച്ചിടന്നതും 

അറിഞ്ഞെത്തും പോരിലാത്മവധത്തിന്നു ദ്ൃഡം നൃപന്, 12 

സഞ്ജാന് പറഞ്ഞു: 

എന്നു കേട്ടിട്ടജ്ജുനനാക്ക,ഷ്ണനോടോതിയിങ്ങനെ: 
“ ധാത്തരാഷ്ടരെയൊക്കേയും കൊന്നു മാരുതി മാനദ! 18 

ഈ നില്ലുമിരുപേര് കൃഷ്ണം മേലാലില്പാതെയാമുടന്. 
ഭീഷുന് വ"൭ ദ്രോണര് പോയീ ചത്തു വൈകത്തനന് 

മരിച്ചു ശലൃന് മദ്രേശന് തീര്ന്ന കൃഷ്ണം ജയദ്രഥന്. [വയഷന് 
അഞ്ഞൂറശ്വങ്ങഠം ശേഷിപ്പു സാബലന് ശകുനിക്കീഹ 15 

തേരിരുന്നൂറുമാത്രംതാന് ശേഷിപ്പുണ്ട ജനാദ൩! 

നൂറില്പ്പരം കും ഭികളും കാലാഠം മൂന്നു സഹഫസ്രവും 26 

അശ.വത്ഥാമാവു കൃപരുമപ്രകാരം ത്രിഗത്തനും 
ഉലുകനും ശകുനിയും സാത്വതന് കൃതവമ്മനും 177 

ഈസൈസ്ക്സനൃയമുണ്ട ശേഷിപ്പഠയ് ധാത്തരാഷ്ടുന്നു മാധവ 1, 
കാലങ്കല്നിന്നു നിയതമൊഴിവില്ലാക്കുമൂഴിയില്. 18 

& വാജി മദ്ധ്യമെഴ്ടം -- കുതി രപ്പടയുടെ നടുക്കു നിജുന്ന. 



06 ശലയപവ്വം 

നോക്കു സൈന്യങ്ങഠം ചത്തിട്ടും നര്ന്നീടനനആൂ സുയോധനന്. 
ഇന്നീപ്പുകല് മഹാരാജന് ഹതധിദ്വേഷിയായിടും 19 

വിട്ടൊഴി ക്കില്ല ഞാന് നൂനം വ്ഃദ്വേഷികളിലാരെയും. 

കൃഷ്ണം യുദ്ധോരുക്കടന്മാരാഷയി് പോര് വിടാതുള്ള കൂട്ടരേ 40 

ഞാനിന്നേവരെയും ൭ ാല്ലമമാനുഷര്കളാകിലും . 

ചൊടിച്ചു പോരില് ഞാനിന്നു രാജാവിന് ദീര്ഗലജാഗരം! 21 

പേോകക്കും ഗാന്ധാരനെദപ്പാരില്ക്കൂരമ്പെയ്ത മുറിച്ചുടന്. 
ഏതേതു രത്നം ചത്യാല് ദുഷ്ടനായോരു സാബലന് കു 

സഭയിങ്കല്ച്ച, തില് നേടിയവ പീണ്ടും ഹരിക്കുവന്. 

ഇന്നാ നാഗപുര്രസ്ര്രീകം * ക്കെല്ലാക്കുമറിയാറുമാം 23 

പോരില് പതിസുതന്മാരെപ്പാണ്ഡ വന്മാര് വധിച്ചുതായ്. 
ഇന്നീക്കമ്മം കൃഷ്ണ, സമൂമവസാന്ച്ഛതായ വരും 7 

ഇന്നു ദുര്യോധനന് ദീഏശ്രിയും പ്രാണങ്ങളം വിടും. 
കൃഷ്ണം പേടിച്ചെന്നുടയ പോരിരനിന്നോടിടായ്ക്കിലേോം 2൭ 

വാര്ഷ്കേയ, ചത്തുവെന്നോക്ക മുഡനാം ധാത്തരാഷ്ടനും. 
ഇന്നെന്െറ ഞാണൊലിയെയീയശ്പപ്പടായരിന്ദമ! 46 

സഹിപ്പംന് മതിയാവില്പം പോക ഞാന് കൊൌണന്നൊടുക്കുവന്.?* 
എന്നു ധീരന് പാണ്ഡുപുത്ര൯ ചൊന്ന ദാശാഹനപ്പെൊഴേ 27 

ദുര്യോധനബലം നോക്കിയോടിച്ചിതൂ ഹയങ്ങളെ. 
ആ സൈന്യം പാത്തു സന്നദ്ധരായി മൂന്നു മഹാരഥര് ച 

ഭീമസേനാജ്ജുനസഹദേവന്മാരിവര് മാരിഷ! 
സിംഹനാഭത്തൊടും ചെന ദുര്യോധ റവധത്തിനായ. 29 
അവരെല്പാമൊത്തുകൂടി വില്ലേന്തിപ്പംഞ്ഞെതിക്കവേ 
കൊല്പാനെത്തും പാണ്ഡവരോടെതിത്തേററിതു സാബലന്. 90 

ഭീമസേനന്െറ നേക്റെറു നിന്െറ പുത്രന് സുദശനന് 

സുശമ്മാവും ശകുനിയും പോരടിച്ചു, കിരിടിയായ്, 1 

അശ്വാരൂഡന് നിന്െറ പുത്രനെതിരത്തു സഹദേവനായ് 

ഉടന് കിണഞ്ഞു വേഗത്തില് ന്റെീറ പുത്രന് ജനാധിപ! 32 

പ്രാസത്താല് സഹദേവമന്റ ശിരസ്സില് പ്രഹരിച്ചുതേ 
സിന് പുത്രന് പ്രഹരിച്ചോരായ വന് തേരിലിരുനനുപോയ്, 33 

സവ്വാംഗം ചോരയുമണ ഞ്ഞഹിയെപ്പോലെ ചീററിയ്യം. 

ഉടനേ ബോധമാണ്ടിട്ടു സഹദേവന് ധരാപതേ! 34 

ദുര്യോധനന്െറമല് ക്രുദ്ധനേററം കൂരമ്പു തൂകി നാന്. 
വിക്രമിച്ച്ടരില് പാത്ഥന് കുന്തിപുത്രന് ധനഞ്ജയന് 88 

അശ്വപ്പഷ്ത്തികകല് നിന്നു കൊയ് തു വിരശിരസ്സകയം. 

1 ദീര്ഗ്ഘജ്ധഗരം -ംവളരെക്കാലമായുള്ള ഉഠക്കമീളപ്പി". 2 നാഗപുരമ്ത്രീ 

കഠംചംഹസ്തിനാപുരിയിലെ സ്്ര്രീകഠം. 
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അപ്പൊഴാപ്പട മദ്ദിച്ച , പാത്ഥന് ഭൂരിശരങ്ങളാല് 836 
അശ്വാഘത്തെത്തീത്തു കേറ ത്രിഗത്തരഥിരാജി 1യില്. 
ഉടനൊന്നിച്ചു കൂടീട്ടാ ത്രിഗത്തരില് മഹാരഥര് 317 

കൃഷ്ണാജ്ജുനന്മാരിലേററം ശരവഷങ്ങം രതുകിനാര്. 
സ മ്ൃയവമ്മാവി നെത്തട്ടി ക്ഷുരപ്രത്താല്പ്പുകഴ“ന്നവന് 98 
ഇവര്ന്െറ തേരിനുള്ളീഷയറുത്തു പാണ്ഡുനന്ദനന്. 
ചാണസഷ്ത്കിട്ട ക്ഷ്രപ്രത്താല് മഹാകിീത്തിയടന് വിഭോ! 9 

ചിരിച്ചും കൊണ്ടറുത്തിട്ടു പെൊന്കോപ്പുള്ള ശിരസ്സിനെ. 
പിടിച്ച, സത്യേഷ്യവിനെ യോധന്മാര് നോക്കി നില്ലവേ 40. 
വിശന്ന സിംഹം കാട്ടിങ്കല് മാനിനെപ്പോലെ മന്നവ! 
അവനെക്കൊന്നുടന് പാത്ഥന് മൂന്നമ്പെയ്കു സുശമ്മനെ 31 

ഹനിച്ചു, പൊന്നണിഞ്ഞുള്ളോരാ രഥങ്ങളെയൊക്കയും. 
പിന്നെച്ചെന്നു പാത്ഥനുടനേറെനാഠം സംഭരിച്ചതായ" 42 
നില്ലും ക്രോധവിഷം തീക്ഷണം വിടുവാന് പ്രസ്ഥ ലേശ-- 
അവന്െറ നേക്് നൂറമ്പെയ്തജ്ജുനന് ഭരതഷ്ഭ | [നില്.? 493 
ആ വില്ലാളിക്കുള്ള വാഹങ്ങളെയും കൊന്നതപ്പ്യൊഴേ. 
പിന്നീട യമദണ്ഡംപോലുള്ളോരു വിശിഖത്തിനെ | 

തൊടുത്താശു സുശമ്മന്െറ നേക്കു വിട്ടു ചിരിച്ചുതാന്. 

ക്രോധം ്പലിക്കുമാദ്ധന്വിയാഞ്ഞു പിട്ടള്ളൊരാശ്ശുരം 40 

പോരില് സുശമ്മാവിലെത്തിപ്പിളര്ന്നൂ ഹൃദയത്തിനെ. 
അവനപ്പേഠഠം മഹാരാജ, ചത്തുവീ൭൭ ധരിത്രിയില് 36 

നന്ദിപ്പിച്ചും പാണ്ഡവരെ മാക്ടിച്ചും നിന്െറ കൂട്ടരെ. 

പോരില് സുശമ്മനെക്കൊന്നു രഥിമാര് തല് കുമാരരെ 47 

ഏഴുമെട്ടും മുപ്പതുമവ്പെയ്കണു കൊന്നീടിനാനവന്. 

അവന്െറയാഠക്കാരെയൊക്കുക്കൂരമ്പെയ്തു മുറിച്ചുടന് 48 

മഹാരഥന് ചെന്നു ചത്തുശേഷിച്ച കുരുസേനയില്. 

പോരില് ക്രുദ്ധന് ഭീമസേനന് നിന്െറ പുത്രനെ മന്നവ! 49 

സുദശനനെയമ്പെയ്ക കാണാതാക്കീ ചിരിച്ചുതാന്. 

ക്രദ്ധന് ചിരിച്ചവനുടെ തല മെയ് വിട്ട പോക്കിനാന് 80 

തീക്ഷ“ണമാകും ക്ഷുരപ്രത്താല്, ചത്തവന് വീണു ഭൂമിയില്. 
ആ വീരന് ചത്തളവുടനവനെറ തുണയാളുകഠം ൫1 

കൂരമ്പുകഠം ചൊരിഞ്ഞേററു വളഞ്ഞൂ ഭീമസേനനെ. 
ഉടനിന്ദ്രാശനിക്കൊത്ത കൂരമ്പുകഠം ൮ കോദരന് ൭2 
ചുററുമേററു ചൊരിഞ്ഞാനാസ്റസ്സൈന്യത്തിങ്കലുമപ്പൊഴേ; 
ക്ഷണം കൊണ്ടവരെബ് ഭീമന് ഹനിച്ചു, ഭരതഷഭ!. 63 

ത്രീഗത്തരഥിരാജി -ത്രിഗത്തന്െറ തേപ്പുട (രാജി കൂട്ടം). 2 പ്രസ്ഥലേ 
ശന്. സുശമ്മാവു. 
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ആ സൈന്ൃത്തെ മുടിക്കുമ്പോഠം സേനാദ്ധ്യക്ഷര് മഹാബലര് 
ഭീമനെ നേക്കടുത്തേററു യുദ്ധംചെയ്തിതു ഭാരത! ൭4 

അവരേവരെയയം ഭൂപ, കൂരമ്പെയ്തിതു പാണ്ഡവന്. 

നൃപം നിന്നാഠംക്കാരുമേവം പാണ്ഡവേയരഥീന്ദ്രരേ 56 

പെരുത്ത ശരവഷത്താല് തടുത്തേററിതു ചുററുമേ. 
അതൊക്കയാകലപ്പപെട്ട്* മാററാരായ് പാണ്ഡവക്കുമേ 56 

പോരില് പാണ്ഡപരോടേററു പൊരുതും നിന് ഭടക്കുമേ. 

തമ്മില് പ്രഹാരമേററങ്ങു ഭടന്മാർ വീണിതപ്പ്യൊഴേ 
ഇരു സൈന്യത്തിലും ബന്ധുശോകമറന്നവര് മന്നവ! 5? 

28. ശകുന്യലൂകവധം 

ഭയങംരമായ ഒരു ഏറവമട്ചിന്്െ അവസാനത്തില് സഹദേവന് 

ശകുനിയേയും തല്പുത്രനായ ഉലുകനേയും വധിക്കുന്നു. ശേഷിച്ച സൌ 
യോടുകൂടി ദുയ്യോധനന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ആളാന കുതിരക്കൂട്ടം തീരുമാപ്പേംര് നടക്കവേ 
സഹദേവന്െറ നേക്കെറു രാജന്, ശകുനി സാബലന്. 1 

അവനെത്തുമ്പൊഴുടനേ സഹദേവന് പ്രതാപവാൻ 
ഇയു:ന്പാററകഠംപോലെത്തും ശരസ ഘങ്ങഠം തൂുകിനാന്. 2 

ഉലുകനും പോരിലെയ് തൂ ഭീമനപ്പത്തു സായകം 
ഗാന്ധാരരാജന് നൃപതേ, മൂന്നമ്പവെയ്തിട്ട ഭീമനെ 8 

തൊണ്ണ റമ്പകഠം കൊണ്ടങ്ങു വഷിച്ച, സഹദേവനെ. 

ആശ്ശൂരര നൃപതേ, പോരിലെതിത്തേററൂ പരസ്ത്റരം. 3 

എയ് രൂ കൂരമ്പുകഠം മയില്കങ്കച്ചിറകു വെച്ചവ 
പൊന്കടക്കെട്ടമായ” പ്പാണയ്ക്കിട്ടാകണ്ണും വലിച്ചവ. 5 

അവര് വില്ല വലിപച്ലെയ്യ ബാണവഷം ധരാപതേ! 
ദിക്കൊക്ക മൂടീ കാര് തൂകും ജലധാരകഠം പോലവേ. 8 

പോരില് ക്രോധിച്ചുടന് ഭീമന് വീര്യവാൻ സഹദേവനും 
ചരിച്ചിതടരില് പീഡചെയ്കതുകൊണ്ടു മഹാബലര്. 7 

അവര് തൂകും ബാണമേററു മൂടി നിന് പട ഭാരത! 

കൂരിരുട്ടാണ്ടമട്ടായിതാകാശവുമതാതിടം. ൫ 

അമ്പേററു മുടിയശ്വങ്ങഠം പാഞ്ഞലഞ്ഞു ധരാപതേ!. 
പലരേയും വലിച്ചിട്ട മാഗ്ലം തീത്തിതതാതിടം. 9 

അശ്വാരൂഡ്ധരൊടും കൂടിക്കൊന്നശ്വങ്ങളമങ്ങനെ 
കണ്ടിച്ചിട്ടാപ്പരിചക,ളററ കത്തികഴം മാരിഷ! 10 

ി ആകഷലപ്പെടടക--കുഴങ്ങുക. 
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വാളം വേല്യം തോമരവുമെന്നിവററകഠം ചുററുമേ 

ചിന്നീട്ട മന്നിടം മൂടീ പു ചിന്നിയകണുക്കിനെ. 11 

യോധന്മാരവിടെബ'ഭൂപ, ചെന്നെതിര്ത്തു പരസ്പരം 

ക്രഭ്ധര് ശോഭിച്ചു യുദ്ധത്തിലന്യോന്യം കൊല ചെയ്വവര്. 

കണ്ണം തുറിച്ചു കോപത്താല് ചുണ്ടും പാരം കടിച്ചഹോ! 

കുണ്ഡലാഡ്യ്യാസ്യങ്ങഠം ചിന്നീ മന്നില് പത്മങ്ങം പോല 

ആനത്തുമ്പിക്കൈകഠം പോലെ കൈകളററവ മന്നവ! [വേ. 

കൈച്ചട്ടയം ഗദം വാഴം വെണ്ടഴു പ്രാസങ്ങളുള്ളവ 14 

അമ്വേററുള്ള കബന്ധങ്ങഠം പോരില് തുള്ളിക്കളിപ്പവ 

ക്രവ്യാദങ്ങളമായ” ചിന്നി ഘോരമായ മന്നിടം വിഭോ! 16 

സൈന്യം കുറച്ചു ശേഷിക്കെ വന് പോരിങ്കല് കുരുക്കളെ 

പ്രഹൃഷ്ടരായ" പാണ്ഡവന്മാര് കാലരൂക്ക കയററിനാര്. 36 

ഇതിന്നിടയിലാശ്ശൂരന് സബ ലേയന് പ്രതാപവാന് 

പ്രാസത്താല് സഹദേവന്െറ ശിരസ്സില് പ്രഹരിച്ചുതേ; 17 

അവന് വിഹ്വലനായ? ഭൂപ, തേത്തട്ടിംലിരുന്നുപോയ്. 

സഹദേവനെയമ്മട്ടു കണ്ട ഭീമന് പ്രതാപവാൻ 18 

ചൊടിച്ചു സൈന്യ മൊട്ടുക്കുതാന് തടുത്തിതു ഭാരത; 
കീറീ നാരാചമെയ്യിട്ട നൂറുമായിരവും ശരി 19 

പിളന്ുച്ചം സിംഹനാദംചെയ്തുകൊണ്ടാനരിന്ദമന്. 

ആശ്ശബ്ദം കേട്ടു പേടിച്ചു ഗജാശ്വാന്വിതമേവരും 20 

ഭയപ്പട്ടോടിയുടനേ ശകുനിപ്പടയാളുകടം. 

അവരെബഭഗ്നരായ' കണ്ട ചൊന്നാന് ദുര്യോധനന് നൃപന്: 

“തരിരിക്കുവിനധമ്മജ്ഞര്, നിങ്ങളോടുടന്നതെന്തുവാന്? 

ഇവിടെക്കീത്തി നേടീടില് പരലോകം ഉജിച്ചിടം കര് 

പോരില് പുറം കാട്ടിടാതെ വീരന് പ്രാണന് കളഞ്ഞവന്.”? 

എന്നു മന്നന് ചൊല്ലിയോരു ശകുനിത്തുണയാളകഴം ക 

എതിര്ത്തു ചത്തൊഴിവുറച്ചവരാപ്പാണ്ഡുപുത്രരായ്'. 

ഓട്ടമായവരുണ്ടാക്കും ഘോരഘോഷം ധരാപതേ! 24 

ക്ഷോഭിച്ച, ക്ഷബ്ബമായിടും സാഗരദ്ധ്വനി പോലവേ. 

ശകുനിപ്പടയാഴംക്കൂട്ടമമ്മട്ടെത്തുന്ന കണ്ടുടന് 25 

എതിത്തേററു മഹാരാജ, ജയമാണ്ടള്ള പാണ്ഡവര൪. 

ആശ്വസിച്ചിട്ട ദദ്ധാഷന് സഹദേവന് ധരാപതേ! 26 

പത്തമ്പെയ്യാശ്ശുകുനിയെ മൂന്നമ്പശ്വങ്ങ മളേയുമേഃ 

സാബലേയനന്െറ വില്ലെയ്ക് മുറില്ചിതു ചിരിച്ചുതാന്. 7 

ഉടന് മറെറാരു വില്ലേന്തിസ്സരബലന് യൃദ്ധദുമ്മദന് 

അവ്ൃതെയരതൂ നകലനെയേഴമ്പാബ്ഭീമനേയുമേ. 2൫ 

ഉലൂകനും നൃപം പരമേഴമ്വെയ്യിരൽ ഭീമനെ 
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അച്ഛനെക്കാക്കുവാനെക്ടതെയ്തിതാസ്സറഹദേവനെ. ൧9 

ഭീമനായവനെപ്പോരിലെയ് രൂ തീക്ഷ"ണശരങ്ങളാല് 

ചതുഷഷഷ്ട്യാ ശകനിയെപ്പാത്ഥന് മുമമൂന്നവറിനെ, 30 

മെഴുക്കിട്ടുള്ള നാരാചനിരയാബ്ഭീമനെയ്തുവര് 

ശരവ്ൃഷ്ടികളാല് മൂടീ ചൊടിച്ചു സഹദേവനെ 33 

മഴയാലേ മാരലയെ മിന്നല് ക്കാറുകാഠംപോലവേ. 

ഇവനെത്തുമ്പൊഴേ ശുൂരന് സഹദേവന് പ്രതാപവാൻ 82 

ഭല്പമെയ്കിട്ടലുകന്െ റ തല കങ്ടിച്ചു മന്നവ! 
തേരില്നിന്നായവന് വീ സഹദേവന് വധിച്ചവന് ി 

ചോരയാറാടിയടരില്പ്പാണ്ഡവാനന്ദവദ്ധനന്. 

അവിടെപ്പുത്രനെക്കൊണന്നു കണ്ടാശ്ശുകുനി ഭാരത 1. 34. 

വീപ്പിട്ട തൊണ്ടേയിടറി വിദുരന് ചൊന്ന തരോത്തവന് 

ചിന്തിച്ചൊട്ടിട കണ്ണീരു വാന്നു വിശ്വാസമാന്നവന് 88 

സഹദേവനൊടേററിട്ട മൂന്നമ്പെയ്യീടിനാനുടന്. 

ശരസംഘം കൊണ്ടവന്െറ ശരം പോക്കീ പ്രതാപവാൻ 96 

സഹദേവന് പോരില് വില്ല മുറില്ലിതു ധരാപതേ! 

വില്പററവാറു സുബലപൃത്രന് ശകുനി മന്നവ! 37 

വന് വാളെടുത്തു സഹദേവന്െറ നേക്കങ്ങയച്ചുതേ. 

ഘോരനാമായതുക്കോടുമെത്തുമ്പോഠം ധരണീപതേ! 896 

രണ്ടായ നറുക്കിനാന് പോരില് ചിരിച്ചാസ്റാബലാസി്യെ 

അസി രണ്ടായററു കണ്ട പെരുംഗദയെടുത്തവന് 9 

അയച്ചു സഹദേവന്നേക്കതു പാഴില് പതിച്ചുപോയ്. 

കാളരാത്രികണക്കേററം ഘോരയാം ശക്തിയങ്ങുടന് 30 

ചൊടിച്ചു ചാട്ടിനാന് പാണ്ഡപുത്രന്തന് നേക്ക സാബലന്,ം 

ഉക്കോടെത്തീടുമതിനെപ്പെൊന്നണിഞ്ഞ ശരങ്ങളാല് 41 

യുദ്ധത്തില് മൂന്നായ് കണ്ടിച്ചു, സഹദേവന് ചിരിച്ചുടന്. 
പൊന്നണിഞ്ഞാ വേലു മന്നില് പതച്ചു മൂന്നു ഖണ്ഡമായ് 

വാനില്നിന്നിടിവാഠം മിന്നിപ്പൊട്ടി വീഴും പ്രകാരമേ. 

വേല് നശിച്ചുംകണ്ട പേടിപൂണ്ടാശ്ശുകുന"യേയുമേ 39 

ഭയപ്പാടില് സാബലനൊത്തോടി നിന് ഭടരേവരും. 

അപ്പോളുച്ചത്തി ലൊത്തോര്ത്തു ജയ ംനേടിയ പാണ്ഡവര് 48 

അപ്പ്പെഴേ ധാത്തരാഷ്ടന്മാര് മിക്കതും പിന്തിരിഞ്ഞുപോയ് 
ബുദ്ധി കെട്ടവരെക്കണ്ട മാദ്രീപുത്രന് പ്രതാപവാന് 46 

അനേകായിരമബമ്പെയ്ക്കു സംഗരത്തില്ത്തടുത്തുതേ. 
പിന്നെഗ്ലാന്ധാരപുഷ്ടാശ്വപ്പട കാത്തു ജയാത്ഥിയായ' 36 

ചെല്ലും ശകുനിയോടേററു പോരിലാധസ്സറഹദേവനും. 

ൽ സരബലാസി ച ഗകുനിയുടെ വാഠഠം. 



ശകുന്യലുകവധം 

നില്ലും ശകുനിയെത്തന്െറ ഭാഗമെന്നോത്തു മന്നവ! 

സഹദേവന് പൊന്നണിഞ്ഞ തേരോടിച്ചേറെറതിത്തുതേ. 

ഞാണ് മുറുക്കിക്കെട്ടിയോരു ചെരുംവില്പിട്ടലച്ചപന് 

സാബലന് നേക്കേററു ഗാര്ദ'ധ്രപത്രതീക്ഷ“ണശരങ്ങളാല് 

തോത്രങ്ങളാലാനജെലപ്പാലാഹനിച്ചു, ചൊടിച്ചവന്. 

തടുത്തു മേധാവി ചെൊംണാനവനോടോമ്മയാംവിധം: 

“€ക്ഷത്രധമ്മ പൂണ്ടു യുദ്ധം ചെയ്യ, , കാണായി നില്ല നീ. 

മൂഡ, കൂതാല് സഭയില് നീ നേടി ഹഷിച്ചതില്പയോ? 

ഇന്നാക്കമ്മത്തിന്െറ ഫലം കണ്ടുകൊള്ളക ദുമ്മതേ! 

മുന്പു നമ്മേ ഹസിച്ചോരാദ്ദഷ്യരൊക്ക നശിച്ചുപോയ് 

ദുര്യോധന കുലം ഗാരനമ്മാമന് നീയുമുണ്ടിനി. 

കത്തിയമന്പെയ്യിന്നു നിന്െറ തല വീക്ശൂന്നതുണ്ട ഞാന് 

വടി വീശിയെറിഞ്ഞിട്ട മരത്തിന് .ായപോലവേ.”* 

എന്നുരച്ചു, നഹാരാജ, സഹദേവന് മഹാബലന് 

ചൊടിച്ച നരശാര്ദഒ. ലനൂക്കില്പ്പാഞ്ഞേററിതപ്പൊഴേ. | ടം പ്പ വ 
അടുത്തേററിട്ട ദുദ്ധഷന് സഹദേവന് ഭടോത്തമന് 

ഈക്കില് വില്ല വലിച്ചേററം ക്രോധത്താലെരിയുംപടി 

പത്തമ്പെയ്താശ്ശുകുനിയെ നാലമ്പശ്വങ്ങളേയുമേ 

കുടയം കൊടിയും വില്ലുമറുത്തൊന്നലറീടിനാന്. 

സഹാദവന് കുട കൊടി വില്ലും പോക്കിയ സാബലന് 

മമ്നംതോറും പെരുത്തനു വലിച്ചെയ്യവയേററുതേ. 

ഉടന് വീണ്ടം മഹാരാജ, സഹദേവന് പ്രതാപവാ൯ 

അയച്ചിതാശ്ശുക്ുനിയിലസഹ്യശരവൃഷ്ടിയെ. 

ഉടന് ചൊടിച്ചാസ്പബലന്െറ പുത്രന് 
മാദ്രേയനാം സഹദേവര്െറ നേരേ 
നല്ലയൊന്നണിഞ്ഞീടിന കത്തിയേന്തി 
വധിക്കുവാനൂക്കൊ$ പാഞ്ഞടുത്തു. 

മാദ്രേയനായാളുടെയോങ്ങിടുന്നോ-- 
രാക്കത്തിയും പീവര**കെക്കെയു രണ്ടും 

ഭല്പങ്ങളെയ്യൊപ്പമറുത്തുറക്കെ-- 
യൂക്കോടുമൊന്നാത്തു പടക്കുളത്തില്. 

നോക്കി ത്തൊടുത്തങ്ങനെ പൊന൯കടക്കെ-- 

ട്ടള്ളോന്നവ൯ ചട്ട പിളപ്പതായി 
നല്ക്കാരുരുക്കായൊരു കത്തിയമ്പെ- 

യ്കവന്െറ മൂദ്ധാവുമറുത്തു പിന്നേ. 

ൽ പീവരം ങതിടിച്ച്. 
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ദിവാകരശ്രീയൊടു പൊന്നണിഞ്ഞ 
സുതീക്ഷണമാമാ വിശിഖത്തിനാലേ 

ശിരസ്സടന് പാണ്ഡവനെയ്യറുത്തോന് 

പതിച്ചു മന്നില് സുബലന്െറ പുത്രന്. 

ഉരക്കേറിടും പൊന്കടക്കെട്ടെഴന്ന 
ചാണഷ്ക്കിട്ടമ്പാലെയാ മുദ്ധഖണ്ഡം 
പൊന്തിച്ചു കോപിച്ചൊരു പാണ്ഡുപുത്ര-- 

നതോ കുരുക്കഠംക്കനയൈകമൂലം. 

മുദ്ധാവു പോയ് ചോരയണിഞ്ഞ മെയ്യായ്-- 

പ്പാത്തട്ടിലാസ്റാബലന് വീണു കാഞ്ച 
സശസ്ത്രര് പേടിച്ചുയിര് കെട്ട നിന്െറ 
ഭടന്മാരോ പാഞ്ഞുപോയ് ദിക്കു തോറും. 

മുഖം വാടിബ്ദബോധമറേറാടിയേററം 

ഗാണ്ഡീവഘോഷാഹതരായ കൂട്ടര് 
ഭയാത്തരാബഭഗ്നരഥാശ്വനാഗര് 
കാലാഴഠംകളം ധാത്തരാഷ്ട്രാന്വിതംതാന്ം 

രഥാല് പരം ശകുനിയെ വീക്കി വിട്ട 
രസത്തൊടടം ഭാരത പാണ്ഡവേയര് 

ശംഖ്യ തിനാരടരില് സംപ്രഹൃഷ്ടര് 
കൃഷ്ണാന്വിതം യോധര് ഹഷിക്കുമാറായ് . 

യുദ്ധത്തി ലെല്പാവരുമൊത്തുകൂടി-- 
പൂജിച്ചു ചൊല്ലീ സഹദേവനോടായ: 
“ഭോഗം! ഭവാന് കൊന്നു സപൃത്രനാമീ-- 
ദുഷ്യന് ചതിക്കാരനെ വീര?*യെന്നും. 

ൽ അനയൈകമൂലം അനീതി കാംക്കെല്ലെട കാരണ്ഭൂതംം 
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29. യുയയത്സ്യവിനെഠ നഗരപ്രവേശം 

അവശേഷിച്ച കയരവസേനയും വധിക്കപ്പെടന്നു. സഞ്ജയനെ ധമ്മ 
പുത്രരുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച പാണ്ഡവര് വിട്ടയയ്യന്നു. ജീവന് കൊതി 
ച്ചു", ദുയ്യോധനന് ഒരു കയത്തില് പോയി മങ്ങിക്കിടക്കുന്ന, അത്മര്പ്യര 
സ്ത്രീകളെയെല്ലാം യുയുത്സ, ഹയ്ക്ിനപുരത്തിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകു 
നനു. നടന്ന കഥയെല്ലാം യുയുത്സ, വിദുരനോട പറയുന. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ഉടന് ചൊടിച്ചു റൃപതേ, ശകുനിത്തുണയാളകയം 
ഉയിര് പോക്കീട്ടാത്തിരക്കില് തടുത്തു പാണ്ഡുപുത്രരെ. ര 

അവരൊടേററിതാജ്ജിഷ്ണു സഹദേവജയോദ്ൃതന് 
ക്രുഭധസപ്പോല്ക്കടന് തേജസ്സസേറുമാബ'"ഭീമസേനനും. കൂ 

ഷ്ടി വേലും കത്തിയയമായ് സഹദവവധത്തിനായ് 

എത്തും കൂട്ടക്കാശ പോക്കീ ഗാണ്ഡീവത്താല് ധനഞ്ജയന്. 8 

പാഞ്ഞെത്തും യോധരുടയ ശ്ര്രുമേന്തുന്ന കൈകളും 
പാത്ഥന് കൊയ് തൂ കത്തിയമ്പാല് തലയും വാജിജാലവും₹. 3 

ആ വാജിജാലമവിടെച്ചത്തുവീണള ധരിത്രിയില് 
വീരന്മാര് വെമ്പിയേല്ലമ്പോഠം സവ്യസാചി വധിച്ചവ. 8 

തന്െറ സൈന്യം തീന്നുകണ്ടിട്ടുടന് ദുര്യോധനന് നൃപന് 
കൂട്ടിച്ചേത്തിട്ട ശേഷിച്ച തേര്ക്കൂട്ടങ്ങളെയും വിഭോ! 6 

ആനയശ്വങ്ങഠം കാലാഠംകളിവയേയ്യം പരന്തപ! 

അവരോടൊക്കയും ധാത്തരാഷ്ടനിങ്ങനെ ചൊല്ലീനാന്: 7 

ട“പോരില്സ്സഹൃത്തുക്കളൊത്ത പാണ്ഡവന്മാരെയൊക്കയും 
സബലന് ദ്രാപദ നെയും ചെന്നു കൊന്നുടനെത്തുവിന്.*? ൫ 

അവന്െറ കല്പന ശിരസ്സ്സിങ്കലേററു രണോദ്ധതര് ₹ 

പോരിലേററു പാത്ഥരോടു നിന്റെ പുത്രന്െറയാജ്ഞയാല്. 9 

ചത്തു ശേഷിച്ചവര് പെരും പോരിലേല്ലതു കണ്ടുടന് 
സപ്പ്യോഗ്രബാണജാലങ്ങഠം തുകിനാര് പാണ്ഡുനന്ദന. 10 

വന്പന്മാരാല് മുഫൂത്തം കൊണ്ടാസ്റ്സൈന്യം ഭരതഷ്ഭ! 

1) സഹദേവജയോദ്യതന്---സഹദേവന്െറ ജയത്തീനായി ഒരുങ്ങീയവന്. 
2 വാജി ജാലം -- കുതിരക്കൂട്ടം. 8 രണോദ്ധതര് - യുദ്ധം കൊണ്ടു ഗവ്വിഷ്യന്മാരായി 

ത്തീന്നവര്. 
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കൊല്ലപ്പെട്ടു പോക്കളത്തില് കാപ്പോഴേക്കണ്ടതില്പതില്. 11 

ഒഴിക്കും സജ്ജമാം സൈന്യം ഭയത്താല് നിന്നിടാതെയായ് 
ഓടുമശ്വങ്ങളാല് ധൂളിപാളിയാല് പടയാലുടന് 12 

ദിക്കും വിദിക്കുമടരിലറിയാത്ത വധിധത്തിലായ. 
ഉടനേ പാണ്ഡുസൈന്യത്തില്നിന്തിറങ്ങിപ്പെരുത്തുപേര് 18 

പോരില്ക്കൊന്നൂ നിന് ഭടരേ മുഹൂത്തം കൊണ്ടു ഭാരത. 
ഉടനേ നിന്െറയാസ്സ്സറൈന്യമൊക്കുയും തീന്നു ഭാരത! 13 

നിന്െറ പുൃത്രന്നു വന്നൊത്തുള്ളക്ഷഹിണികം ഭാരത! 

പതിനൊന്നും പ്രഭോ, തീര്ത്തു യുദ്ധത്തില് പാണ്ഡുസ്ൃഞ്ജയര്. 

നിഷക്കുള്ള രഹാന്മാരാമസംഖ്യം നരനാഥരില് 
രാജന്, ദുര്യോധനനൊരാഠം കാണായീ മുറിയഷേററവന്. 16 

ദിക്കൊക്കയും പാത്തു പിന്നെശ്ശൂന്യമായ് ക്കണ്ട പോക്കളം 
ഭടരൊക്കത്തീന്നൊമവന് പാത്തും പാണ്ഡവരേ രണേ 1 

മോദിച്ചു സിദ്ധാത്ഥ്*രായിച്ചുററുമാക്കും പ്രകാരമേ 
ആ മഹാത്മാക്കളുടയ ബാണശബ്ദങ്ങം കേട്ടുമേ 18 

ഒര്യോധനന് മഹാരാജ, പരം കശ്മലമാണ്ടവന് 
പറിന്വാങ്ങുവാന് വിചാരിച്ചു, ബലവാഹങ്ങളററവന്. 39 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു: 

എന്െറ സൈന്യം ചത്തൊഴിയെശ്ശിബിരം ശുന്യമാകവേ 
പാണ്ഡവപ്പടയില് സുതം, ശേഷിപ്പുണ്ടെത്രയപ്പെഠഴേ? 20 

ഇതു സഞ്ജയ, നീ ചൊല്ല, ചോദിപ്പേന് പടുവല്പയോ? 
സൈന്യം നശിച്ചുകണ്ടിട്ട താനൊററഷ്കകായ മന്നവന് 
എന്മകന് മന്ദനെന്താണു ചെയ്തതെന്നും സുയോധനന്. 21 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 
തേരുണ്ടു രണ്ടായിരമങ്ങെഴുന്തൂറു ഗജങ്ങളും 
അയ്യായിരം കുതിരയും ലക്ഷം കാലാഠംജനങ്ങളും. 22 

ഇതു ശേഷിപ്പുണ്ട ഭൂപ, പാഠാണ്ഡവന്മാക്കു വന് പട 
അതൊക്കയും ചേത്തു പോരില് നിന്നുകൊണ്ടിതു പാഷ്തന്. 

ഒററന്ത്കായ? ഭരതശ്രേഷ്ഠ പിന്നെദ്ടര്യോധനന് നൃപന് 
പോരില്. സഹായമായ കണ്ടീലാരെയും രഥിപുംഗവന്. 28 

മാററാരാക്കുന്നതും തന്െറ ബലത്തിന്െറ വിനാശവും 

അമ്മട്ട കണ്ടു ഗൃപഠതം താനൊററഷ്ക്കു മഹീപതി ൧൭ 

ചത്തൊരശ്വത്തെയും വിട്ട കിഴക്കോട്ടോടിനാനുടന്. 

ഏകാദശാക്ഷഹിണീശന് നിന്റെ പുത്രന് സുയോധനന് 26 

കയംപുക്കാന് കാല്നടട്ത്കു തേജസ്വി ഗദയേന്തിയോന്. 

ഉടന് കാല്നടയായൊട്ടുടൂരം ചെന്നു നരാധിപന് ക? 

ൽ സിദ്ധാത്ഥര്.ം കൃതകൃത്യര്. 
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ബുദ്ധിമാനാം ധമ്മശീലന് വിദുരന് ചൊന്നതോത്തു പോല്: 

ടഇതാണേററം മഹാപ്രാജ്ഞന് വിദൂരന് പണ്ട കണ്ടതും 28 

ഞമങ്ങഠംക്കുമീ മഹാനാശമടരില് ക്ഷത്രിയക്കമേ.? 

എന്നോത്തുകൊണ്ടാ ഹ്രദത്തിലിറങ്ങീടാനൊരുങ്ങിനാന് 29 

ബലക്ഷയം പാത്തു കണ്ട ദുഃഖമുഠംക്കൊണ്ട മന്നവന്. 

പാണ്ഡവന്മാര് മഹാരാജ, ധൃഷ്ടദ്യമ്ാദൃയരാമവര് 30) 

ചൊടിച്ചെതിര്ത്തു നൃപതേ, നിന്െെ സൈന്ൃയത്തിനോടുടന്. 

ഷ്ടി വേലും കത്തിയയമായാത്തെത്തീടും ബലങ്ങടെ 31 

സങ്കല്ത്തെപ്പാഴിലാക്കീ ഗാണ്ഡീ ചത്താല് ധനഞ്ജയന്. 

സാമാത്യമിത്ര*രവരെക്കൂരമ്പെയ്ക്ക വധി ച്ചവന് 32 

ശ്വേതാശ്വമാം തേരില്നിന്നു പാരം ശോഭിച്ചിതജ്ജുനന്. 

തേരാനയശ്വങ്ങളൊത്താസ്സാബലന് ചത്തശേഷമേ 39 

മുറിച്ചിട കൊടുംകാടുപോലെയായിതു നിന് പട. 

അനേകായിരമാളള്ള ദുര്യോധനബലത്തിലോ 3൭ 

വേറേ കാണ്മീല നൃപതേ, ജീവിച്ചുള്ള രഥീന്ദ്രരെ, 

വീരനാം ദ്രോണസുതനും നൃപതേ, കൃതവമ്മനും 89 

ഗാതമന് കൃപരും ഭൂപന്, നിന്െറ പൃത്രനുമെന്നിയേ. 
എന്നെ നോക്കിച്ചിരിച്ചോതീ ശൈനേയനൊടു പാഷ്തന്: 96 

:പിടിച്ചതെന്തിനിവനെജ്ജീവിക്കേണ്ടവനല്ലിവന്.”” 

ധൃഷ്ൂദ്യൂമുന് ചൊന്ന കേട്ടു ശിനിപാത്രന് മഹാരഥന് 977 

മൂച്ചയേറുന്ന വാളോങ്ങീട്ടെന്നെക്കൊല്വാനൊരുങ്ങിനാന്. 

അവനോടു മഹാപ്രഠാജ്ഞന് വന്നോതീ വ്യാസമാമുനി: 98 

““ജീവനോടേ സഞ്ജയനെ വിട്ടു കൊല്ലൊല്ലൊരിക്കലും.?? 

ദ്വൈപായനോക്തി കേട്ടിട്ട ശൈനേയന് തൊഴുതങ്ങനെ 69 

എന്നോട ചൊല്ലിനാൻ പിന്നെ “*സ്വസ്മി സഞ്ജയ, പോക 

അധഖന്റെ സമ്മതത്താല് ഞാന് ചട്ട വെച്ചു നിരായയധന് [നീ.”” 

യാത്രയായ നഗരം നോക്കിയന്തിക്കു അധി രോക്ഷിതന്. 
വിളിപ്പാടകലെപ്പ്ോോന്നു ഗദ കൈക്കൊണ്ടു നില്പതായ് 4൫1 

ഒററന്ത്കു ദുര്യോധനനെക്കണ്ടേന് ഭൂപ, വ്രണാത്തനെ. 

കണ്ണില് കണ്ണീര് വാന്നവനീയെന്നെ നോക്കാനശക്തനായ് 34 

ദീനനാമെന്നെയരികില്ച്ചെന്നു നിന്നപ്പെഠഠം നോക്കിനാന്. 

പോരിലേകാകിയായ” മാക്ടമവനെപ്പ്ാത്തുകണ്ട ഞാന് 4൫ 

മുഹുത്തമൊന്നും മിണ്ടീടാന് ശക്തനായീല ദുഃഖിതന്. 

പി ന്നെച്ചപൊന്നേനവനൊടു മുററുമെന് ഗ്രഹണത്തെയും 44 

ദ്വൈപായനപ്രസാദത്താല് ജീവനോടെന്നെ വിട്ടതും. 

മുഹ്ൂത്തനേരം ധ്യാനിച്ചു പിന്നെച്ചേതനയാന്നവന് 4൫ 

കി സാമാത്ൃമീത്ര൪. മന്ത്രിമാരോടും ചങ്ങാതി മാരോടുംകുടിയവര്. 
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ഭൂരാതാക്കളേയും സൈന്യങ്ങളേയും ചോദിച്ചി തെന്നൊടായ്. 
അവനോടോതിനേന് ഞാനുമെല്ലാം നേരിട്ട കണ്ടവന് 46 

സപവ്വട്രാതൃവധത്തേയം സൈന്യമൊക്ക മുടിച്ചതും. 
തേരു മൂന്നുണ്ട ശേഷിപ്പു നിന്നാഠംക്കാരില് നരാധിപ, 67 

എന്നു പോരുമ്പൊളെന്നോടാ വ്യാസമാമുന? ചൊല്ലിനാന്.”* 
നെടുവീപ്പിട്ടവന് ചുററും പാത്തു നോക്കീട്ടു വീണ്ടുമേ 8 

എന്നെഒക്കെയാല് തലോടി ക്കൊണ്ടോതീ നിന്നുടെ നന്ദനന്: 
““നീയല്ലാതാരുമീപ്പോരില് ജീവിക്കുന്നില്ല സഞ്ജയ! ടട 

കാണ്മീല രണ്ടാമനെ ഞാന്, സഹായാന്വിതര് പാണ്ഡവര്. 
പ്രജ്ഞാദ്ൃഷ്ടി സ്വാമി രാജാവോടു സഞ്ജയ, ചൊല്ലണം 20 

ദുര്യോധനന് നിന്െറ മകന് ഫ്രദത്തില്പ്പുക്കിതെന്നുതാന്. 
അമ്മട്ടുള്ളിഷ്ടരും പോയിബ്്ട്രാതൃപുത്രവ1ഹീനനായ” 61 

രാജ്യം പാണ്ഡവര് നേടീട്ടെന്മട്ടാഠം ജീവിപ്പതാരുവാന്? 
ഇതൊക്കച്ചൊല്പണം പോരില്നിന്നു ഞാന് വിട്ടൊഴിഞ്ഞതും 

മുറിയേററും ജീവനോടീ ഹ്രദത്തിങ്കല് കിടപ്പതും.”? 

എന്നുരച്ചു മഹാരാജ, ഫ്രദംപുക്കിതു മന്നവന് 63 

സ്തംഭിപ്പിച്ച, ജലത്തേയും മായയാല് മനുജാധിപന്. 
അവന് ഹ്രദം പുക്ക ശേഷം ശ്രാന്തവാഹരഥത്രയം 64 

ആ സ്ഥലത്തേക്കൊപ്പുമെത്തുവതു ഞാന് കണ്ടിതേകനായ”, 
ശാരദ്വതന് കൃപരെയും രഥീന്ദ്രന് ദ്രരണിയേയുമേ 55 

കൃതവമ്മന് ഭോജനേയ്യം മുറിയേറെറാരുമിച്ചുതാന്. 

അശ്വങ്ങളെയുടന് വിട്ടിതെന്നെക്കണ്ടവരേവരും 06 

അടുത്തെത്തീട്ടെന്നൊടോതീ, ““ഭാഗ്യാല് ജീവിപ്പു സഞ്ജയ!” 
ചോദിച്ചാരവരെല്പാരും രാജാവാം നിന്െറ പുത്രനെ. 6 

ഉണ്ടോ ദുര്യോധനന് ജീ വിക്കുന്നൂ രാജാവു സഞ്ജയ! ?? 
നൃപന് കുശലിയാണെന്നുമവരോടപ്പെൊളോതിനേന് 68 

എന്നോടു ദര്യോധനനാച്ചെൊന്നതും സവ്വമോതിനേന് 
രാജാവിറങ്ങിപ്പേോയോരാ ഫ്രദത്തേയുമുരച്ചു ഞാന്. 9 

അശ്വത്ഥാമാവെന്നുടയ വാക്കു കേട്ടു ധരാപതേ! 
വന്പിച്ചോരാ ഹ്രദം കണ്ട ദുഃഖിച്ചു വിലപിച്ചുതേ: 60 

“അയ്യോ! കഷ്ടം നമ്മളണ്ടെന്നറിയുന്നില്ല മന്നവന് 
അവനോടൊത്തു നാം പോരും ശത്രുക്കളൊടെതിക്കുവാന്.*” 61 

അവരൊട്ടേറെയവിടെ വിലപിച്ചു മഹാരഥര് 

പോരില് പണ്ഡവരെക്കണ്ടു രഥി പ്രവരരോടിനാര്. 6.2 

അവരെന്നെക്കു, പരുടെ നല്ല തേരില് കരേററിയയം 

കൈനിലയ്റകെുത്തിനാര് ചത്തു ശിഷ്ടര് മൂന്നു രഥോത്തമര്. 63 
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തൂസിച്ചിതങ്ങു ഗുല ങ്ങഠം സുര്യനങ്ങസ്തമിക്കവേ 
നിന്മക്കളടെ നാശം കേട്ടാക്രോശിച്ചിതു സവ്ൃരും. 64. 

പിന്നെ വൃദ്ധര് മഹാരാജ, സ്ര്രീകളെക്കാത്തിടുന്നവര് 
രാജദാരങ്ങളെക്കൊണ്ടു നഗരത്തേക്കു യാത്രയായ, 65 

ആസ്റ്റസേന്യസംക്ഷയം ? കേട്ടിട്ടാത്തുരെങ്ങും കരഞ്ഞുമേ 

സ്ര്രീകഠംക്കിടയി ലൊട്ടേറെ വലുതായ വന്നിതാരവം. 66 

പിന്നെപ്പെണ്ണുങ്ങടം നൃപതേ, വീണ്ടമാത്തുവിളിച്ചുമേ 
കുരരീപ്രായമായ ശബ്ദംകൊണ്ട ഭ്രമി മുഴക്കിയും 67 

തലയ്ക്കു തച്ചിതു നഖം കൊണ്ടും പാണികഠംകൊണ്ടുമേ 

പറിച്ചെടുത്തു കേശങ്ങഠം വിളിച്ചാത്തങ്ങുമെങ്ങുമേ. 68 

ഹാഹാകാരം മുഴക്കീട്ട മാറില്ത്തല്ലിയയമങ്ങനേ 

ആത്തു കേണാരായവിടെക്കരയുയം സ്ര്്രീകഠം മന്നവ! 69 

ദുര്യോധനാമാത്ൃയര് തൊണ്ടയിടറിബ'ഭൃശമാത്തരായ” 
രാജദാരങ്ങളെ ക്കൊണ്ടു നഗരത്തേക്കു യാത്രയായ്. 70 

ചൃരക്കോലും കൈയിലേന്തിദ്ദാരാദ്ധ്യക്ഷര് ധരാപതേ! 
വിലയേറും വിരിപ്പുള്ള വെള്ളമെത്തകളങ്ങനേ 1 

എടുത്തു നഗരത്തേക്കു യാത്രയായ” നിജരക്ഷിതര് . 
ഗൃഹത്തിലക്കനുംകൂടി മുന് കാണാത്ത വധുക്കളെ 72 

ജനങ്ങഠം കണ്ടു നൃപതേ, നഗരത്തേക്കു യാത്രയില്. 
ആ സ്ത്റ്രീകഠം ഭരതശ്രേഷ്ഠ, സൌാകുമാരൃയമിയന്നവര് 73 

ഹത സ്വജനബന്ധുക്കഠം8 യാത്രയായ നഗരിക്കുടന്. 
പൈക്കാരുമാട്ടിടയരുംവരേയുള്ളൊരു മാനുഷര് 78 

നഗരത്തേക്കോടി ഭീമഭയം കൊണ്ടിട്ടുഴന്നവര്. 
ഉണ്ടായല്ലോ പാത്ഥരില് നിന്നവക്ക തൃഗ്രമാം ഭയം 15 

അന്യോന്യം നോക്കി നഗരത്തേക്കു പാഞ്ഞോടിനാരവര്. 
അമ്മട്ടേററം ദാരുണമാമോടിപ്പോക്കു തുടങ്ങവേ 76 

യൃയൃത്സു * ശോകസമൂഡനോര്ത്തു കാലോചിതക്രിയ 
ഏകാദശചമൂനാഥന് ഒര്യോധനനെയപ്പെഴേ 7 

ഉഗ്രര് പാണ്ഡവര് തോല്ലിച്ച, കൊന്ന സോദരരേയുയമേ. 
മുടിച്ചു ഭീഷ്യദ്രോണാദി കൌാരവന്മാരെയൊക്കയ്യം 78 

ഞാനൊരുത്തന് വിട്ടുപോന്ന ഭാഗ്യം കൊണ്ടു യദ്ദച്ചയാല്. 
എല്ലാടവും പാഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു ശിബിരങ്ങള ശേഷവും 79 

അങ്ങുമിങ്ങും മണ്ടിടുന്നി തോജസ്സററഹിട്ടനാഥരായ” 

3 ഗുലുംംസേനാവിഭാഗം. 2 സൈന്യസംക്ഷയംംസൈ ന്യനാശം. 3 ഹത 

സ്വജനബന്ധുക്കഠംട സ്വജനങ്ങളം ബന്ധുക്കളും ചത്തുപോയവര്. 4 യുയുത്സും 
ഖൃതരാഷ്ടക്ട വൈശ്യസ്്രീയി ലുണ്ടായ മകന് 9 ഏകാദശചമൂനാഥന്ംപതിനെഠ 
ന്നക്ഷഹി ണി സേ നയുടെ നാഥന്. . 



3088 ഡ്രദപ്രവേശപപ്വം 

മുന് കാണാത്തവര് ദു3ഖിച്ചു ഭയവ്യാകുലദ്ദഷ്ടികം. 
മാന്കൂട്ടം പോലെ പേടിച്ചു നോക്കിയും പത്തു ദിക്കിലും 
ഒര്യോധനന്െറ സചിവര് ചിലര് ശേഷിച്ചു നില്പവര് 
രാജദാരങ്ങളെക്കൊണ്ട നഗരത്തേക്കു പോകയാം 
പ്രഭോ, കാലോചിതമവരൊത്തു താനും കടക്കയാം 

ഡൃധിഷ്യിരരന്റയും വാസുദേവന്േറയയം മതപ്പുടി*? 
ഇക്കാര്യത്തെ മഹാബാഹുവവരോടങ്ങുന്നത്തിനാന്. 

തെളിഞ്ഞിതവനില് പാരം ദുഃഖം കാണുന്ന മന്നവന് 
തഴുകീട്ട മഹാബാഹു വിട്ടു വൈശ്യയാകുമാരനെ, 

ഉടന് തന്നുടെ തേരേറിയോടിച്ചിതു ഹയങ്ങളെ 
രാജദാരങ്ങളെക്കൊണ്ടു പോയിനാന് നഗരിക്കുമേം 

അവരോടഭൊത്തുട൯തന്നെ സൂര്യാസ്പുമനവേളയില് 

ചെന്ന ഹസ്തിപുരേ തൊണ്ടയിടറിക്കണ്ണുനീ ടരാട്ടം. 

കണ്ടു കണ്ണ്ീരാന്ന മഹാപ്രാജ്ഞന് വിദുരനെത്തദാ 
മന്നന്െറ മുന്നില് നിന്നിണ്ടലാണ്ടുകൊണ്ടു വരുമ്പൊഴേ 

കമ്പിട്ട മുന്പില് നിന്നീടുന്നവനോടോതി സത്യവാന്: 
*“ഇക്കുരുപ്രക്ഷയത്തിങ്കല് ഭാഗ്യാല് ജീവിപ്പിതുണ്ണി, നീ 

രാജാവെത്തുന്നതിയുന്പിലെന്തിനിങ്ങോട്ട വന്നു നീ? 

80 

81 

82 

83 

84, 

83 

56 

817 

88 

ഈക്കാരണത്തെയൊക്കേയും വിസ്രിച്ചെന്നൊടോതെടോ.??89 

യുയുത്സു പറഞ്ഞു: 
താത, ബന്ധുജ്ഞാതിയയതന് സാൌാബലന് ചത്തശേഷമേ 

പരിവാരം ചത്തൊഴിഞ്ഞോന് സുയോധനനരാധിപന് 

സ്വന്തമശ്വത്തെയും വിട്ട കിഴക്കോട്ടോടി പേടിയാല്. 
രാജാവൊഴിഞ്ഞുപോയാറേ പരം കൈനില വിട്ടുടന് 

എല്ലാം കൂടിബ് ഭയപ്പെട്ട പാഞ്ഞോടീ നഗരിക്കുതാന്. 
രാജദാരങ്ങളേയയം തല്ഭ്രാതൃഭാര്ൃയകളേയുദമേ 

90 

91 

92 

വാഹനം കേററി വനിതാദ്ധ്യക്ഷര൪* പാഞ്ഞോടി പേടിയാല് 
അന്നേരം സമ്മതിപ്പിച്ചു നൂപനെക്കൃ,ഷ്ണനേയുമേ 

ഓടുമാളകളെക്കാത്തു പോന്നേന് ഹസ്പിപുരിക്കു ഞാന്. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

വൈശ്യാപുത്രന് ചൊല്പിയോരി വചനം കേട്ടവാറുടന് 

കാലോചിതമിതെന്നോത്തു വിദുരന് ധമ്മവിത്തരമന് 
അമേയാത്മാവു മാനിച്ച, വാകൃവിത്താം യൃയൃത്സുവെ. 

ഭാരതപ്രക്ഷഷേ കാലോചിതമാമിതുമയ്ക്കുവേ 
“്ഇന്നിങ്ങു വിശ്രതിച്ചെത്തു നാളെദ്ധമ്മസുതാന്തികം .?? 

ൽ വനിതാഭ്ധ്യക്ഷര്അന്തഃപുരപാലകര്. 

93 

94 

95 

96 
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ഇത്രമാത്രം ചൊല്പിവെച്ചു വിടടരന് ധമ്മവിത്തമന് 
യുയുത്സുവെസ്സുമ്മതിപ്പിച്ചുഠംപ്പുക്കാന് മന്നവാലയം ; 

യൃയൃത്സുവാ രാത്രി പിന്നെപ്പാര്ത്തു തന്െറ ഗൃഹത്തിലും. 97 

30. ദുയോധനാന്വേഷണം 

അശ്വത്ഥാമാവും കൃപനും കൃതവമ്മാവും കയത്തിന്െറ കരയില്ച്ചെ 
നനു ദുയ്യോധനനുമായി യുദ്ധത്തെപ്പഠറി സംസാരിക്കുന്നു. ഭീമനു മാംസംകൊ 
ടുക്കാറുള്ള വേടന്മാര് ഈ വാത്താലാപം ഒളിച്ചനിന്നു കേട്ടു വിവരം 
പാണ്ഡവരെ അറിയിക്കുന്നും ധമ്മപുത്രാദികം പരിവാരസമേതം ത്തത്ത 
ട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ടു” ഹൃ ദത്തിലേക്കു പുറപ്പെടുന്നു. 

ധൂതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു: 
പോരില് പാണ്ഡവമെസന്യത്തെയൊക്കക്കൊന്നുമുടിക്കവേ 

എന് സൈന്യത്തില് ശിഷ്ടമു ള്ളോര് ചെയ്തതെന്താണു സഞ്ജയ! 

കൃതവമ്മാവു കൃപരും വീര്യവാൻ ദ്രോണപൃത്രനും 
ദുര്യോധനന് മന്ദബുദ്ധി മന്നനും ചെയ്തതെന്തുവാന്? 2 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 
മാനൃക്ഷത്രിയദാരങ്ങഠം പാഞ്ഞൊഴിഞ്ഞോരു നേരമേ 
ശിബിരം ശൂന്യമായ് പ്പേോകേ മാക്കം മൂന്നു മഹാരഥര് ി 

ജയിപ്പാക്കും പാണ്ഡുപുത്രരുടെയോരാപ്പു കേട്ടുമേ 
ശിബിരം ശുന്യമായ"ക്കണ്ടും സായാഹേ രാജകാംക്ഷികഠം* 4 

അങ്ങു പാപ്പാന് നിനച്ചീലാ ഫ്രദം നോക്കീട്ടിറങ്ങിനാര്. 
ധമ്മാത്മാവാം ധമ്മജനോ പോരില് ടഭ്രാതാക്കളൊത്തവന് 5 

രാജാവേ, ഹൃഷ്ടനായ ചുററ ദഒുര്യോധനവധത്തി നായ്. 
ചൊടിയോടും നിന്മകനെത്തിരഞ്ഞിീിടും ജയാത്ഥികഠം 6 

കണ്ടീ ലേററം പ്രയത്നിച്ചു തിരഞ്ഞിട്ടും നരേന്ദ്രനെ. 
ഗദാപാണിയവന് തീവ്രവേഗത്താല് പാഞ്ഞൊഴിഞ്ഞുടന് 

തന്മായയാല് ജലസ്തംടം ചെയ്തല്ലോ കയരാം്ചതും. 
പാണ്ഡവന്മാര് വാഹനങ്ങളൊക്ക ക്ഷീണിച്ചവാറുടന് 8 

പിന്നെക്കൈനിലയില് ചെന്നു നില്പായീ പടയോടുമേ. 
പിന്നെക്കു,പന് ദ്രണിയുമാസ്സാത്വതന് കൃതവമ്മനും 9 

പാണ്ഡവന്മാര് ചെന്നിരിക്കെക്കയം പുക്കിതു മെല്പവേ. 
ജനനാഥന് കിടക്കുന്ന കയത്തില് ചെന്നന്നഞ്ഞവര് 10 

നീററില് കിടക്കും ദുദ്ധഷനാകും രാജാവൊടോതിനാര്: 

““ഏല്ക്കൂ രാജന്, ഞങ്ങളൊത്തു പൊരുതു ധമ്മപുത്രനായ് 11 

ജയിച്ചേല ക്കൂ ഭൂമിയേയോ മരിച്ചാ സ്വഗ്ഗലോകമോ. 
അവക്കഴെം ബലം മുററും നീ ഹനിച്ച, സുയോധന! 12 

ൽ രാജകാംക്ഷികഠംംട രാജാവിനെ രക്ഷിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്. 
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മററു ശേഷിച്ച ഭടരുമേററവും മുറിയേററവര്. 

അവരീ ഞങ്ങഠം കാക്കുന്ന നിന്െറയുക്കു സഹിക്കുവാന് 13 

ആകാ നരപതേ, വേഗമെഴന്നേല്ലുക ഭാരത! ? 

ദുയ്യോധനന് പറഞ്ഞു: 
ഭാഗ്യം! കാബേന് നിങ്ങളെയി ക്ഷയത്തി ലൊഴി വായി ഞാന് 
പാണ്ഡുകാരവയുദ്ധത്തില് ജീവിച്ച നരമുഖ്യരെം 14 

വിശ്രമിച്ചീ കമം തീത്ത നമുക്കൊക്കജ്ജയിച്ചിടാം 
നിങ്ങളം ക്ഷീണമാന്ുള്ളോര് നാമേററം മുറിയേററവന്. 10 

അവക്കെഴും ബലം സജ്ജം രുചിപ്പീലത്.നാല് രണം 
വീരമര, നിങ്ങളടെ വന് മനസ്സാശ്ചര്യമല്ലിഹ. 16 

നമുക്കും ശക്തിയയണ്ടെന്നാല് കാലമല്ലേറെതിക്കുവാന് 

വിശ്രമിച്ചൊരു രാവിങ്ങു നിങ്ങളോടൊത്തു പോരില് ഞാന് 
നാള്ളെശ്ശൃത്രുക്കളോടേററ പൊരുവേനില്ല സംശയം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

എന്നു കേട്ടാ ദ്രരണി യുദ്ധദ്ദപ്യന് ? രാജാവൊടോതിനാന്:; 
““ഏലക്കൂ രാജന്, നന്മ വരും പോരില് വെല്പാം ര്പുക്കളെ. 

ഇഷ്ടരാപൂത്തം ജപം ദഹനം സത്യമെന്നിവയാണു ഞാന് 
ഹനിക്കുവേന് സോമകരെയിപ്പോഠംത്തന്നെ നരേശ്വര! 19 

ഞാന് നേടൊല്ലഠ മഖം ചെയ്ത സത്തുക്കഠംക്കിയലും സുഖം 
ഈ രാത്രി പോരില് പരരെക്കൊന്നൊടുക്കാതിരിക്കുകില്. 20 

പാഞ്ചാലരെ മുടിക്കാതെ ചട്ടയൂരില്ല ഞാന് വിഭോ! 

എന്നു സത്യംചെയ്തു ചൊന്നേനിതു കേംക്ക നരാധിപ?” 21 

അവരേവം സല്പപിക്കെ വൃധരാദ്ദിക്കിലെത്തിനാര് 
മാംസം ഭേസിത്തളന്നുള്ളോര് വെള്ളത്തിന്നു നദ്ൃച്ഛുയാല്. 22 

ആ ലുബ്ദകന്മാര്$ ഭീമന്നു നിത്യവും ധരണീപത്േവേ/ 
പെരുത്തു കൂറോടു മാംസമെത്തിക്കുന്നവരാം വിഭോ! [02 

അവര് വാണായവരുടെ ഗുഡഭാഷിതമൊക്കയും 
ദുയ്യോധനന്െറ മൊഴിയും കേട്ടു ഗുഡമിണങ്ങിയോര്. 24 

ആ മഹേഷ്വാസരെല്ലാരും നൃപന് പോര് നിനയാഞ്ഞതില് 
നിബ്ബന്ധം ചെയ്തി തൊട്ടേറെയന്നേരം യൃദ്ധകാംക്ഷികഠം. 25 

അവരെക്കണ്ടമവ്വണ്ണം കുരുമുഖ്യരഥീന്ദ്രരെ 

പോരിച്ചിക്കാതെ രാജാവു വെള്ളത്തിലമരുന്നതും 26 

അവരും നീററിലമരും നൃപനും ചൊന്ന വാക്കുകഠം 
കേട്ടറിഞ്ഞു വേടര് ദുര്യോധനന് വെള്ളത്തില് വാകഴ്ടതതായ്. 277 
ചോദിച്ച, മുന്പവരൊട$ പാണ്ഡവന് നിന്െറ പുത്രനെ 

രാജാവിനെത്തിരയയുവോര് ദൈവാലങ്ങെത്തിനാരവര്. 28 

1 ദൂപ്ലന- ഗവ്വീഘ്യന്. 2 വ്യാധന്ം വേടന്. 3 ലുബ്ബകന് വേടന്. 
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അവരാപ്പാണ്ഡുപുത്രന്െറ മൊഴിയോത്തുടനപ്പൊഴേ 
തമ്മില് ചൊല്ലീ നരപതേ, വേടന്മാര് മെല്ലെയിങ്ങനെ: 29 

*“ഒര്യോധനനെ നോക്കോതു,കേകുമാപ്പാണ്ഡവന് ധനം, 
നമുക്കു വെളിവായല്ലോ ഹ്രദേ ദുര്യോധനന് നൃപന്. 90 

എന്നാല് നാം ചെല്ല രാജാവു ധമ്മപുത്രനെഴന്നിടം 
അമഷി ദുര്യോധന നീ നീററിലുണ്ടെമ്നണത്തുവാന്. 831. 

ധീമാന് വില്ലന് ഭീമനോടു ധുരാഷ്ടന്െറ ഗന്ദനന് 
്വെള്ളത്തിങ്കല്ക്കിടപ്പുണ്ടെസേവക്കും ചെന്നുന്നത്തുക. 82, 

അവന് നമുക്കു നന്ദിച്ചു വളരെദ്ധനമേകിട്ടം 
നൊലഞ്ഞുണങ്ങി ശ്ലോഷിച്ച മാം സം കൊണ്ടെന്തു കാര്ൃമാം??? 

എന്നുരച്ചാ വേടരുടന് ഹഷ്ംപുണ്ട ധനാത്ഥികഠം 
മാംസഭാരങ്ങളും പേറി കക്കെനിലഷ്ണ്ണുങ്ങു യാത്രയായ. 84. 

പാണ്ഡവന്മാര് മഹാരാജ, മെച്ചം നേടി പ്രഹാരികയം 
പോരില് ദ്ുയ്യോധനന് വാഴുമിടം കാണാഞ്ഞുഴന്നവര് ച] 

ചതിയുള്ളാപ്പാപിയുടെയന്തത്തിന്നാഗ്രഹീപ്പുവര് 
ചാരന്മാരെച്ചൊല്പി വിട്ടു പോക്കളത്തിങ്കലെങ്ങുമേ. 36 

ദുര്യോധനന്തപന് നഷ്ടസായെന്നായവരേവരും 
ഒത്തുചെന്നങ്ങണത്തിച്ച, ധമ്മരാജന്െറയാബ്ഭടര്, 37 

ആച്ചാര.ജടെയാ വാക്കു കേട്ടിട്ടു ഭരതഷ്ഭ। 

ചിന്തയാണ്ടിടിനാനേററം നെടുവീപ്പിട്ട പാത്ഥിവ൯. 38 

പിന്നെ മാക്ടിപ്പാണ്ഡവന്മാര് നില്ലയമ്പോഠം ഭരതഷ്ഭി. 

ആദ്ദിക്കില്നിന്നു പോന്നിട്ട വിഭോ, ലുബ്ബകര് സത്വരം 89 

ശിബിരം പൂകിനാര് ദുര്യോധനനെക്കണ്ടു ഹൃഷ്ടരായ് 
തടുത്തിട്ടം ചെന്നു കേറീ ഭീമന് കണ്ടങ്ങു നില്ലവേ. 40) 

ശക്തിയേറും പാണ്ഡവനാം ഭീമനവെലച്ചെന്നു കണ്ടവര് 

അവനോടോത വൃത്താന്ത മൊക്കയും തങ്ങഠം കേട്ടതും. [1 

ഉടന് വൃ കോദരനവക്കേകിയേമറദ്ധനം നൃപ! 
അതൊക്കയും ധമ്മജനോടുണത്തിച്ചു, പരന്തപന്: 422 

“ഇതാ ദുര്യോധനനെയങ്ങറിഞ്ഞാരെറെറ ലുബ്ബകര് 
അങ്ങാരെയോത്തുഠംത്തപിപ്പൂ സ്തം ഭിച്ചം ഭസ്സ്റിലുണ്ടവന്.”? 43 

ഭീമനന്െറയാ പ്രിയമൊഴി കേട്ടിട്ടു ധരണീപതേ! 
അജാതശത്രു കാമന്തയന് തമ്പിമാരൊത്തു ഹൃഷ്ടനായ” 44 

ഫ്രദാം ഭസ്സ്റിങ്കലാ വില്പന്* പ്രദവശിച്ചെന്നറിഞ്ഞുടന് 
ജനാഭനറന മുന്പാക്കി ക്ഷപ്രമങ്ങോട്ടിറങ്ങി ഗാന്. 40 
അപ്പേ:ഠംക്കിലുകിലാഘോഷമുണ്ടായിതു ധരാപതേ! 

ഹൃഷ്ടരാം പാണ്ഡവന്മാക്കും പാഞ്ചാലന്മാക്കുമെങ്ങുമേ 46 

രഃ വില്പന്.--: വി ല്പാളി. 
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ചെയാതൂു സിംഹാരവം കൂക്കിവിളിയും ഭരതഷ്ഭ!. 

ദ്ദവൈപായന്ഹ്രദം പുക്കു വെക്കും ക്ഷത്രിയര് മന്നവ! 7 

അറിഞ്ഞു ദുഷ്യനാം ധാത്തരാഷ്ട്നെക്കണ്ടവെന്നുമേ 

വീണ്ടുമോര്ത്തു സോമകന്മാര് മുററുമേ ഹഷ്മാണ്ടവര്. 48 

ആത്തേരാളികളക്കോടുടമങ്കോട്ടാശു ഗമിക്കവേ 

സ്വഗ്ലത്തില് മുട്ടിടുമ്മാറു ഘോഷം വാച്ച ധരാപതേ!. 40 

ദുര്യോധനനെയിച്ചുച്ചങ്ങവിടെദ്ധമ്മപുത്രനെ 

രാജാവി നെപ്പിന്തുടര്ന്നൂ സത്വരം ശ്രാന്തവാഹനര്, 50 

അജ്ജുനന് ഭീമനും മാദ്രീപുത്രരാം പാണ്ഡുപൂത്രരും 

പാഞ്ചാല്യയനാം പാഷ്തനും മടങ്ങാത്താശ്ശിഖണ്ഡിയും ി! 

യൃധാമനയ ത്തമാജസ്സം തേരാളി ശിനിവീരനും 

ശിഷ്ടം പാഞ്ചാലരും ദ്രപദേയരും ഭരതഷ്ഭ। 52 

ആനയശ്വങ്ങളും മററുമസംഖും പത്തിസംഘവും. 

പിന്നെച്ചെന്നു മഹാരാജ, ധമ്മപുത്രന് പ്രതാപവാന് ൭൫ 

ദുര്യോധനനെഴും ദ്വൈപായനഹ്രദമതിശ്രുതം 

ഹൃദ്യം തണ്ണീര് തെളിഞ്ഞോന്നു രണ്ടാംകടല് കണക്കിനെ. ൭൪ 

മായയാലേ ജലസ്തം ഭം ചെയ്തതില്പ്പാപ്പു നിന്മകന് 

അതൃത്ഭുതം ടൈവയോഗവിധികൊണ്ടിട്ടു ഭാരത. ി 

വെള്ളത്തിങ്കല് കിടക്കുന്ന മത്ത്യനായേവരനും പ്രഭോ!. 

ദുദശ*നായ് മനുഷ്യേന്ദ്ര, ഗദാപാണി നരാധിപ. 56 

അപ്പോം ദുര്യോധനന്റപന് വ്വെള്ളമുരംപ്പുക്കെഴുന്നവന് 

കേട്ടു ബഹളമാം ഘോഷം ഘനദ്ധ്വനി കണക്കിനെ 017 

ആ ഹ്രദത്തില് ധമ്മപുത്രന് തമ്പിമാരൊത്തു മന്നവ! 

ചെന്നണഞ്ഞു മഹാരാജ, നിന് പുത്രനെ വധിക്കു പാന്. ൫8 

ചെരുത്ത ശംഖഘോഷത്താല് പെരുംതേരൊലിയാലുമേ 

പാരിടത്തെ വിറപ്പിച്ചു പൊടി പാററി വിടുന്നവന് 59 

യൃധിഷ്യിരപ്പുടയുടെയൊച്ച കേട്ട മഹാരഥര് 

കൃതവമ്മന് കൃപന് ദ്രണിതാനും രാജാവൊടോതിനാര്: 60 

“ഇതാ പാണ്ഡവരെത്തുനൂ ഹൃഷ്ടരായ് ജിതകാശികരം 

പിന്വാങ്ങട്ടേ ഞങ്ങളങ്ങുന്നനുവാദം തരേണമേ.” 61 

ദുര്യോധനന് ശക്തിയേറുമവര്തന് ചൊല്ലൂ കേട്ടുടന് 

ആട്ടേയെന്നായ' ഫ്രദം സ്ുംഭിപ്പച്ച, മായയിനാല് പ്രഭോ! 62 

രാജാവി നെസ്സുമ്മതിപ്പിച്ചവര് ദുഃഖമിയന്നവര് 
കൃപനാദിരഥീന്ദ്രന്മാര് മൂരം പോന്നു മഹീപതേ 63 

ല്: ദുദൃശന്.... ആക്കം കണ്ടുപിടി ക്കാന് കഴിയത്തേവന്. “മത്ത്യനായ ഏവനും 

ദുൃശനായ?" എന്നാണന്വയം. “മനുഷ്യരില് ആക്കം കുണ്ടപിടിക്കാന് കഴിയാത്ത 

വന്" എന്നത്ഥം. 
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അവരേറെട്ട, രമെത്തീട്ടരയാല് കണ്ട മാരിഷ!. 
ഏറെക്ഷീണിച്ചിരിപ്പായീ നൃപനെപ്പററിയോത്തവര്. 64 

ജലം സ്തംഭിപ്പിച്ചു വാ ധാത്തരാഷ്ടന് മഹാബലന് 
പാണ്ഡവന്മാരാ പ്രദേശത്തണഞ്ഞു യുദ്ധകാംക്ഷികഠം 65 

*യുദ്ധമെങ്ങനെയുണ്ടാവും രാജാവെങ്ങനെയായവരും? 

പാണ്ഡവന്മാര് കാരവനോടേല്മെങ്ങനെ മന്നവ!* 66 

എന്നോത്തശ്വങ്ങളെത്തേരില്നിന്നഴിച്ചങ്ങു വിട്ടവര് 
അങ്ങിരുന്നിതു രാജാവേ, മഹാരഥര് കൃപാദികഴം, 67 

31, ദുയ്യോധനഭര്ത്സനം 

ദ്വ്യപായനംഹാടത്തിലെത്തിയതിനുശേഷം ചതിയനായ ദുയ്യോ 
ധനനെ ഏതുവിവത്തിലായാലും ഉടനേവധിക്കണമെന്നു കൃഷ്ണന് വമ്മപുത 
രോട്ട ചായുന്ന. പാണ്ഡവ ജ്യേഷ്ടന് ദുയ്യോ ധനന്െറ ഭീരുത്വത്തെ ത്തക്ഷേ 
പിക്കുന്ന. ബന്ധക്കളെല്ലാം നശിച്ച താന് കാട്ടില് പോയി കഴിച്ചകൂട്ടാന് 
നിശ്ചയിച്ചിമിക്കയാണെന്നും രാജ്യം പാണ്ഡവന്മാര് ഭരിക്കുനതു തനിക്കു 
സമ്മരുമാഭണന്നും ദുയ്യോധനന് പറയുന്നും താല് ഭൂമി യാചിക്കാന് വന്നത 
ല്ലെന്നാം യുദ്ധം കൊണ്ടു നേടുന്ന രാജ്യം മാതമേ തനിക്കു വേണ്ട, എന്നും 
വധമ്മപുതൃ൯ മധൃചടി പായുന്നു. 

സഞ്ജായന് പാഞ്ഞു: 
ആ മുന്നു തേരാളികളം പോയവാറങ്ങു പാണ്ഡവര് 

ദുരേദ്യാധനനമന്നീടുമാ ഹ്രദത്തിങ്കലെത്തി നാർ. 1 

ദ്വൈപായനഹ്രദത്തിങ്കല് ചെന്നണഞ്ഞു കുരൂദ്വഹ! 
ദുര്യോധനന് ജലസ്ധുംഭം ചെയ്തതായ പാത്തു കണ്ടുടന് ് 

വാസുദേവനൊടീവണ്ണം പറഞ്ഞു കുരുനന്ദനന്: 
“കാഞ്ച വെള്ളത്തി ലീദ്ധാത്തരാഷ്ടന് ചെയ്യോരു മായയെ. 8 

ജലസ്പംടം ചെയ്തിരിപ്പു, ഭയമില്പാ മനുഷ്യരാല്, 

ദൈധിയാമീ മായചെയ്തു വെള്ളത്തില് പാക്കയാണിവന്. 6 

ചതിയാലേ ചതിക്കാരന് ജീവനോടേ വിടില്ല ഞാന്; 
ഇവന്നു വങ്കിതാന്തന്നെയടരില്ത്തുണ നില്ലിലും ഉ 
പോരിലിന്നിവനെക്കൊന്നു കാണുമേ ലോകര് മാധവ! 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു: 
മായാവിതന് മായയിതു മായയാല് വെല്ല ഭാരത! 
മായാവി മായയാല് വഭ്ധ്യനിതു സത്യം യുധിഷ്ഠിര! 6 
പലതും ഭാശലംകൊണ്ട വെള്ളത്തീല്ച്ചെയ്ത മായയെ 

മായാവി ദുര്യോധനനെക്കൊന്നാലും ഭരതഷ്ഭ! ഗല 
കാശലപ്പണി കൊണ്ടിന്ദ്ര൯ കൊ ദാനവദൈത്യരെ 
കാശലപ്പുണിയാല് കെട്ടീ ബലിയേ വന്ച്ചെഴും ഹരി. 8 
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പല കാശലമാന്നല്ലോ ഹിരണ്യ്യാക്ഷാസുമേന്ദ്രനെ 
കൊ ഹിരണ്യകശിപുതന്നെയും കാശലത്തിനാല് 8 

വൃത്രനേയും കാശലത്താല് കൊന്നിതില്ലൊരു സംശയം. 
ഏവം പാലസ്ത്യനായോരു രാവണാശരരാജനെ 10 

ഭൂൃത്യാനുബന്ധുസഹിതം രാമന് കൊന്നിതു മന്നവ! 
കാശലത്താല് യോഗമാനവ്വണ്ണം നീ വിക്രമിക്കെടോ. 11 

കാശലത്താല് പുരാ കൊല്ലപ്പെട്ട സുപ, പുരാതനര് 

ദൈത്തേന്ദ്രനാം താരകനും വീര്യവാൻ വിപ്രചിത്തിയും. 12 

വാതാപിയില്വലന് പിന്നെ ത്രിശിരസ്സാവിധം വിഭോ! 
സുഭന്ദാപസുന്ദരും കൊല്ലപ്പെട്ടതും കാശലത്തിനാല്. 19 

കാശലപ്പണികൊണ്ടിന്ദ്രന് സ്വഗ്ഗം വാഴുകയാം വിഭോ! 
കരശലം ബലമുള്ളോന്നു മറെറാന്നല്പാ യുധിഷ്ഠിര! 14 

ദൈത്യരും ദാനവരുമാ രാക്ഷസന്മാര് നരേന്ദ്രരും 
കൊല്ലപ്പെട്ടു കാശലത്താല് ചെയ്യെന്നാല് കൌശലം ഭവാന്. 15 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

എന്നു കണ്ണന് ചൊന്നവ?റു പാണ്ഡവന് സംശിതവ്രതന്3 
മഹാരാജ, ജലംവാഴും ബലി നിന്മകനോടടടന് 16 

പറഞ്ഞു കുന്തീതനയന് ചിരിച്ചും കൊണ്ടു ഭാരത! 

ധമ്മപുത്രന് പറഞ്ഞു: 

വെള്ളത്തിലെന്തിനാരംഭമിതു ചെയ രൂ സുയോധന।! 17 

സ്വ്ൃക്ഷത്രം സ്വപുരവും മുടിലിട്ട ധരാപതേ! 
തന്റെ ജീപന് കൊതിച്ചിപ്പോടം വെള്ളത്തിങ്കല് കിടക്കയോ? 

എഴുന്നേല്ക്കൂ ഞങ്ങളോടു യുദ്ധംചെയ്യൂ സുയോധന! 
നരേന്ദ്ര, നിന്െറയാഗ്ലര്വ്വുമാ വന്മാനവുമെങ്ങു പോയ? 39 

നീ പേടിച്ചു ജലസ്പുംഭംചെയ്തല്ലോ വാഴ്വു മന്നവ! 
ശൂരനെന്നോതുമേ നിന്നെജളനയോഗത്തിലേവരും 9 

വെള്ളത്തിലാണ്ട നിന് ശരര്യമതു പാഴെന്നു മന്മതം. 
ഏല്ല) യുദ്ധംചെയ്തു കുലജാതക്ഷത്രിയനല്ലി നീ? 41 

യുദ്ധം പേടിച്ചു വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയമരുന്നതും 
യുദ്ധം ചെയ്യാതീയിരിപ്പും നിത്യമാം ധമ്മമായ”വരാ. ക 

അനാരൃര് ചെയ് വതസ്വര്ഗ്യം യുദ്ധത്തില്പ്പാച്പില് മന്നവ 
പോരിങ്കല് കരകേറാതേ ജീവിപ്പാനോക്കയോ ഭവാന്? 238 

കണ്ടുമിച്ചത്തു വീണോരെപ്പുത്രദ്രാതൃപിതൃക്കളെ 
സംബന്ധി ബാന്ധവ സഖി മാതുലന്മാര്കളേയുമേ ൧൭ 

കൊലചെയിച്ചുമെന്തിപ്പോഠം കയംവാഴുന്നു താത, നീ? 

ശുരനല്പാ ശുൂരമാനി9 ഗീ, ഭോഷ്യ്ോതുന്നു ഭാരത. ക 

ി സം ശീതവ്രതന്..-- ദൃഡമായ പ്രതനിഷ്ടയുള്ളവന് ., 2 ശുൂരമാനി  ശൂരനെ 
ന്നു സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നവന്. 
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“ശൂരന് ഞാനെന്നു ദുബ്ബയദ്ധേ, ലോകരൊട്ടുക്കു കേഴംക്കവേ. 

ശൂരര് ശത്രുക്കളെക്കുണ്ടിട്ടോടുമാറില്ലൊരിക്കലും 26 

ചൊല്ലകിഞ്ങെന്തു ധൃതി യാല് ശുരന് പോര് വെടിയുന്നു നീ? 

എഴുന്നേല്ല, തനിക്കുള്ള ഭയം പോക്കിയെതിക്ക നീ. 217 

കൊല്ലിച്പീസ്കസ്റൈന്യവും തമ്പിമാര്കളേയയം സുയോധന!. 

ഇനിയ്യം ജീവനില് ബുദ്ധി വെങയ്ക്കൊല്ലേ ധമ്മകാംക്ഷയാല് 28 

ക്ഷത്രധമ്മമെടുത്തിട്ട നിന്മട്ടള്ളോന് സുയോധന! 

കണ്ണുനേയും ശകുനീസാബലരേയും ശ്രയിച്ചു നീ 29 

അമത്തൃമട്ടായ 8 മരഡ്മൃത്താല് തന്നെത്താനറിയാതെയായ് 

ആ മഹാപാതകം ചെയ്തതില്ലേ ചിന്തിക്ക ഭാരത! 90 

നിന്മട്ടുള്ളോന് മാഡ്മ്യമൂലമോടിപ്പേോവാന് നിനഴ്ക്കമോ? 

ഉണ്ണീ, നിന് പടരുഷമതെങ്ങെങ്ങു മാനം സുയോധന! 91 

എങ്ങു പോയി വിക്രമിഗ്വമെങ്ങു വന്പിച്ച ഗവ്വിതം 

എങ്ങു നിന്െറ കൃതാന്്രുത്വം കിടപ്പീലേ കയത്തില് നീ? 92 

എഴുന്നേല്ലയ, ക്ഷത്രധമ്മാല് പേറരടിക്കുക ഭാരത! 
ഞങ്ങളെക്കൊന്നു നീയിങ്ങീബ'ഭൂമി രക്ഷിച്ചുകൊള്ളക. 83 

അല്ലെങ്കില് ഞങ്ങഠം കൊന്നിട്ടു മന്നില് വീഴുക ഭാരത. 
ഇതാണു നിന് മുഖ്യധമ്മം വന്ചെഴും ധാതൃകല്ലിതം ൫4 
അതു നീ ശരിയായ” ചെയ്യ, രാജാവാകൂ മഹാരഥ 1; 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ധീമാനാകും ധമ്മപുത്രനേവം ചൊന്നപ്പോഠം മന്നവ! 
വെള്ളത്തില്ത്തന്നെ വാണീടും നിന്മകന് ചൊല്ലിയിങ്ങനേ, 

ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു: 
ചിത്രമല്പാ മഹാരാജ, പ്രാണിക്കു ഭയമേല്ല്യിലും; 
ഞാനോ പ്രാണഭയാല് പേടിച്ചല്പാ പോന്നതു ഭാരത! 96 

തേരില്ലെനിക്കാവനാഴയില്പാ പിന്സൂതര് ചത്തുപോയ് 
കൂട്ടര് ചത്തൊററയായ് പോരിലാശ്വസിപ്പാന് നിനച്ചതാം. 

പ്രാണന്നുവേണ്ടിപ്പേടിച്ചോ വിഷാദിച്ചോ ധരാപതേ! 
വെള്ളത്തില് വാണതല്പാ ഞാന് ശ്രാന്തി യാല് ചെയ്തിതി-- 

അങ്ങാശ്വസിക്കൂ കരന്തേയ, നിന്െറ കൂട്ടരുമങ്ങനേ [ങ്ങനേ. 
ഞാനെഴുന്നേററു യുദ്ധത്തില് നിങ്ങളോടൊക്കയേല്ലുപന്. 39 

യൃധിഷ്ടിരന് പറഞ്ഞു: 
ആശ്വസിച്ച , ഞങ്ങളൊക്ക നിന്നെത്തിരകയാം ചിരം 

എന്നാലിപ്പോളെളെഴുന്നേല്ല യൃദ്ധം ചെയ്തു സുയോധന! 40 

നീ പോര്ല് പാത്ഥരെക്കൊന്നു പുഷ്ടമാം നാടട നേടെടോ 

അല്ലെങ്കില് ഞങ്ങഠം കൊന്നിട്ട വീരലോകത്തെ നേടെടോ. 4 

1 ധൃതി--ധൈയ്യം. 2 അമത്തൃമട്ടായ താന് ഒരിക്കലും ചാകേണ്ടിവരീ 
കയീല്ലെന്നു വിചാരിച്ചു”, 9 ശ്രാന്തി -- ക്ഷീണം. 
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ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു: 

ആക്ഠായോ കുരുരാജ്യത്തെയിച്ചുിച്ചേന് കുരുനന്ദന! 
അവരെന് തമ്പിമാരെല്ലാം മരിച്ചിത ജനേശ്വര! മ 

രത്നം നശിച്ചു മഹിതമന്നോര് ചത്തോരു ഭൂമിയെ 
വിധവപ്പെണ്ണിനെപ്പോലെ ഭൂജീപ്പാനാശയില്ല മേ. ദ 

ഇന്നും നിന്നെജ്ജയിച്ചീടാന് ഞാനാശിപ്പൂ യുധിഷ്ണിര! 
ഉടച്ചും പാണ്ഡുപാഞ്ചാലപ്രോത്സാഹം ഭരതഷ്ഭ! 4 

ഇപ്പ്ോഠം യുദ്ധംകൊണ്ടു ചെററും കാര്യം കാണുന്നതില്പ ഞാന് 

ദ്രോണനും കണ്ണനും പോകെ മുത്തച്ഛന് വീണിരിക്കുവേ. 30 

ഇപ്പ്യൊഴീബ്ഭ്ൂമി രാജാവേ, നിനക്കാവട്ടെ കേവലം 

സഹായമററ രാജാവാരൂഴി കാപ്പാന് നി നച്ചിടും? 36 

അമ്മട്ടുള്ളിഷ്യരെക്കൊന്നും പുത്രഭ്രാതൃപിതൃക്കളെ 

രാജ്യം നിങ്ങഠം ഹരിച്ചിട്ടെന്മട്ടാഠം ജിവില്പിരിക്കുമോ? 47 

തോലുടുത്തുംകൊണ്ടിനി ഞാന് കാട്ടിലേക്കു ഗമിക്കുവേന് 

കൂട്ടാര് ചത്തുള്ളെനിക്കില്ലം രാജ്യത്തിന്നാശ ഭാരത! 48 

മിക്ക ബാന്ധവരും ചത്തു ഗജാശ്വങ്ങരം നശിച്ചിതാ 
ഇപ്പാര് നിനക്കായ രാജാവേ, വിജ്വരന് 1 നി ഭജിക്കുക. 49 

മാന്തോലുടുത്തു ഞാന് കാട്ടിലേക്കുതന്നെ ഗമിക്കുവേന് 
ആഠക്കാരില്പാത്തെനിക്കില്പാ ജീവനില്ക്കൊതിയയം വിഭോ! 

പോക രാജേന്ദ്ര, രാജാക്കഠം ചത്തു യോധര് നശിച്ചുമേ 

രത്നം തീന്നം വപ്ര*മററുള്ളഴി വാക്ക യഥാസുഖം. ൭. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

വെള്ളത്തിലാണ്ട നിന് പുത്രന് ദുര്യോധനനൊടപ്പ്യൊഴേ 

യശസ്വി കരുണച്ചൊലു കേട്ട ചൊല്ലീ യധിഷ്ടിരന്. 54൭ 

യൃയധിഷ്യിരന് പറഞ്ഞു: 

ആത്തപ്രലാപം ചൊല്പീടായ്ക്ണ്ണീ, വെള്ളത്തി ലാണ്ടു നീ 

പക്ഷിനാദംപോലിതെന്െറയുള്ളില്ക്കൊഠംവീല മന്നവ! 93 

കൊടുക്കുവാന് നീ പോന്നോനെന്നിരുന്നാലും സുയോധന! 

നീ തന്നു ഭൂമി രക്ഷിപ്പഠനിച്ചുിക്കുന്നവനല്പ ഞാന്. ൭3൭ 

വാങ്ങിക്കയില്ല ധമ്മത്തല് ന തരുന്നോരു ഭൂമി ഞാന് 

രാജാധേ, ധമ്മമല്ലല്ലോ ക്ഷത്രിയന്നീി പ്രതിഗ്രഹം. 95൭ 

നീ തരും ഭൂമി യൊട്ടുക്കു വാങ്ങുവാ൯ ഞാന് നിനച്ചിടാ 

നിന്നെപ്പേഠരില് ജയിച്ചിട്ടീബ ഭൂമി നേടിബഭൂജിക്കുവന്. 56 

ഈശനല്ലാത്ത നീയെന്തീബ' ഭൂരി നല്ലാന് നിനപ്പതും? 

രാജാവേ, ഭൂമി നീയന്നു തന്നിടാത്തതുമെന്തുവാന് 50 

1 വിജ്വരന്---സങ്കടമററവന്. 2 വപ്രം -- കോട്ടമതീല് (“എല്പഠ വിധത്തി 

ലും നഷൂപ്രായമായ രാജ്യം അങ്ങു ഭരിച്ചുകൊള്ളേക' എന്ന ദുയ്യോധനന്െറ ഈ 

വാക്കേ സങ്കടം, വൈരാഗൃം, പരീഹാസം മുതലയേ വികാരങ്ങളില് നീന്നുടലെ 

ടുത്തതണേ*.) 
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കുലശാന്തിക്കു നാം ധമ്മപ്പടി യാചിച്ചുവെങ്കിലും. 

ശക്തന് വാര്ഷ്ക്േയനേ മുന്നം നിരസിച്ചിട്ട മന്നവ! ൭൫ 

ഇന്നെന്തു നല്ലന്നു ബുദ്ധിഭ്രമമില്ലല്ി ഹന്ത തേ? 

എതിത്തോനേതു രാജാവു ഭൂമി നല്ലാന് നിനച്ചിടും? 59 

ഈശനല്ഖിന്നു നീ ഭൂമി നല്ലാന് കാരവനന്ദന।. 

ബലാല് നേടാനുമുവ്വീശ, നല്ലാനിച്ചുിപ്പതെനത്തു നീ? 60 

എന്നെപ്പേഠരില്ജ്ജയിച്ചിട്ടിബ ഭൂമി പാലിച്ചുകൊഠംക നീ. 

രൂശിത്തുമ്പാല് കുത്തിയടച്ചീടും ഭൂഭാഗവും ഭവാന് 61 

മുന്നം നമുക്കു തന്നീടില്ലെന്നിട്ടമയി ഭാരത! 
ഇപ്പ്യൊഴെന്തീബ്ഭൂമിയൊക്കെത്തന്നീടുന്നൂ ധരാപതേ! 62 

രൂശിത്തുമ്പിട നല്ലാത്തോനെനത്തേ നല്ലന്നു ഭൂമിയെ! 
ഇമ്മട്ടദ്ൈശ്വര്യമാന്നിട്ടീബഭൂമിയൊക്കബ”ഭരിച്ചവന് 63 

ആരുവാന് മൂഡനാബഭൂമി ശത്രുവിന്നു കൊടുത്തിട്ടം? 

നീയോ വെറും മുര്ഖതയാല് വിമൂഡനറിയായ്ക്കയാം; 64 

ഭൂമി നല്ലാന് നിനച്ചാലും നിന് ജീവന് വിട്ടൊഴിഞ്ഞുപോം. 
ഞങ്ങളെപ്പോരില് വെന്നിട്ടീബ്ഭൂമി രക്ഷിച്ചുകൊഴംക നീ! 

അല്ലെങ്കില് ഞങ്ങഠം കൊന്നിട്ടു മുഖ്യലോകങ്ങഠം നേടെടോ. 

ഞാനും നീയും രണ്ടുപേരും നൃപ, ജീവിച്ചിരിക്കവേ 66 

ഏവക്കും നമ്മുടെ ജയത്തിങ്കല് സന്ദേ ഹമായ വരും. 
ഹേ! ഒുബ്ബദ്ധേ, നിന്െറ ജീവനിപ്പൊളെന്നുടെ കൈയിലാം 

ജീവിപ്പിക്കാന് പോരുമീ ഞാന് ജീവിക്കാന് ശക്തനല്ല നീ! 
ഞങ്ങളെച്ചുട്ടെരിച്ചീടാന് വിശേഷിച്ചദ്യമിച്ചു നീ 68 

ആശീവിഷം വിഷം വാരിപ്രവേശമിവയാലുമേ 

രാജ്യാപഹാരത്താലും നീ ദ്രോഹില്ല, നൃപം, ഞങ്ങളെ 69 

ദ്ൂരപദി ചഷ്ണത്താലുമപ്രിയോക്തികളാലുമേ. 
ഈക്കാരണംകൊണ്ട ദുഷ്യ, നിന്െറ ജീവന് കിടച്ചിടാ! 70 

എഴുന്നേല്കെഴുന്നേല്ലുകടര് ചെയ്തുതുതാന് ഗുണം. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 
ഇമ്മട്ടു ജയമോടൊത്ത പലവാക്കുകഠം വീണ്ടുമേ 
പറഞ്ഞുകൊണ്ടാരാ വീരരങ്ങുമിങ്ങും ജനാധിപ. 7) 
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3൭. യൃധിഷ്യിരദുയ്യോധനസംവാദം 

ധമ്മപുത്രന്െറ തആക്ഷേപവാക്കുകഠാ കേട്ടു്” ഫ്രദത്തില്നിന്നു പൊ 
ങ്ങിയ ദുയ്യോധനന് പ്വൃന്്യയുദ്ധം തവശ്യപ്പെടന്നു. അഞ്മു പേരില് 
തൃരോടെങ്കിലും ചപൊരുതുന്നതു തങ്ങറാക്കു സമ്മതമാണെന്നും ഏതെങ്കി 

ലും ഒരാളെ കൊല്ലന്നപക്ഷംം ദുയ്യോധനന്െറ രാജപദവിയെ തങ്ങ 

അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും ധമ്മപുത്രന് മവുപടി പറയുന്നും 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു: 

ഈവണ്ണം തജ്ജനംചെയ്യപ്പെടുമെന്നുണ്ണി മന്നവന് 

സ്വഭാവാല് മന്യുമാ! നെന്തുമട്ടായ് വീരന് പരന്തപന്? ൫ 

ക്കേട്ടിട്ടി പ്പായവന് മുന്പു സന്തജ്ജന  യൊരിക്കലും 

ഏവക്കും രാജഭാവത്താല് മാന്യനായ വാണിതായവന്. 3 

സ്വാതപത്രച്ചായപോലുമക്കന്നാ പ്രഭ പോലവേ 
മാനിത്വത്താല് ഖേദമാക്കുമവനീല്ലൊല് സഹിക്കുമോ? 3 

മ്ലേച്ഛരും കാടരും കൂടുമിപ്പാരിടമശേഷവും 
അവന്െറ കനിവാല് നിന്നിതതും നീ കണ്ടു സഞ്ജയ! 4 

വിശേഷിച്ചും പാണ്ഡുപുത്രരേവം തജ്ജി ച്ചൊരായവന് 

സ്വഭൃതൃഹീനന് വിജനത്തിങ്കലേററം ചുഴന്നവന് ി 

ജയമൊക്കും കടടമൊഴി വിണ്ടുമിങ്ങനെ കേട്ടവന് 

പാണ്ഡവന്മാരൊടെന്തോതിയതെന്നോടോതു സഞ്ജയ! 6 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

രാജേന്ദ്ര, സോദരന്മാരോടൊത്തുചേന്ന യുധിഷ്ഠിരന് 
അമ്മട്ട തജ്ജിച്ചൊരു നിന്മകന് നീരാണ്ട മന്നവന് 7 

കടുവാക്കുകഠം കേട്ടിട്ട വിഷമസ്ഥന് ജനാധിപന് 
ചുട്ടന്ന നെടുവീപ്പിട്ടു വീണ്ടുമേ നീരിലാണ്ടവന് 8 

വെള്ളത്തില്വെച്ചു രാജാവ൮ കൈകഠം വീണ്ടും കുടഞ്ഞവന് 
ഉറച്ചുകൊണ്ടാന് പോരിന്നു ചൊന്നാന് രാജാവൊടിങ്ങനെ, 9 

ദുയ്യേംധനന് പറഞ്ഞു: 
സുഹൃത്തുള്ളോര് നിങ്ങഠം പാത്ഥര് മുററും തേര്വാഹനാഡ്യരാം 8 
ഞാനൊരുത്തന് കൂട്ടരറേറാന് തേര് പോയോന് ഫതവാഹനന് 

1 മന്യമഠന് -- കോപിപ്പഗന്. 2 സന്തജ്ജനംംനിന്ദ. 3 തേര്വഹേനാഡ്യയര്. 
തേരും കുതിരകളുമുള്ളവര്. 
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ശ്ര്ര്മേന്തിത്തേരിലേറിപ്പലപേരും ചുഴന്നവന് 

പദാതീയായ' സന്നശസ്്ര്*നൊററഷ്റ്കേല്ുന്നതെങ്ങനെ? 11 

എന്നോടോറോരു ത്തരായി യുദ്ധംചെയ്വിന് യൃധിഷ്ഠിര 

പല വീരന്മാരൊടൊരായം പൊരുതുന്നതനാര്യമാം, 13 

വിശേഷിച്ചും ചട്ടയറേറാന് ര.ളന്നാപത്തിലായവന് 
ഏററവും മുറിയേററുള്ളോന് സൈന്യവാഹങ്ങഠം ചത്തവന്,. 19 

നി ന്നെപ്പേടിയെനിക്കി ല്പാ പാത്ഥനാം ഭീമനേയയുമേ 

ജിഷ്ണു വേയും കൃഷ്ണനേയും പിന്നെപ്പാഞ്ചാലരേയുമേ 14 

യമരെസ്സ്റാത്യകിയെയും മററു നിന് ഭടരേയയമേ 

തനില്ചെല്പാരെഴും പോരില് ചൊടിച്ചേററു തടുക്കുവന് 15 

സജ്ജനങ്ങഠംക്കു ധമ്മത്താലല്ലോ കീത്തി ജനാധിപ! 
ധമ്മവും കീത്തിയും പാലിച്ചിങ്ങ ചൊല്ലുന്നതാണു ഞാന്. 16 

ഞാനേറെറതിത്തു പൊരുവേന് പോരില് നിങ്ങളൊടൊക്കയും 
തുടച്ചയായേല്ലു1ലയ,തൂക്കളെസ്സുംവത്സരപ്പടി. 177 

അശസ്രരരഥനെന്നാലും രഥാശ്വം ചേന്ന നിങ്ങളെ 
നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കേയും കാലത്തക്കന്കണക്കിനെ 18 

തേജസ്സ്റാല് പോക്കുവേന് സ്വൈര്യം കൊള്ളവിന് പാണ്ഡു-- 

പൂഷംഴും ക്ഷത്രിയക്കിന്നു കടം വീട്ടുന്നതുണ്ട ഞാന് [പുത്രരേ! 

ബാല് ഹീക ദ്രോണ ഭീഷ്ടക്കം മഹാത്മാവായ കണ്ണനും 
ശുരന് ജാദ്രഥനുമാബ”ഭഗദത്തനുമങ്ങനെ 80 

മദ്രേശനായ ശല്യന്നുമേവം ഭൂരിശ്രവസ്സിനും 
മക്കഠംക്കും ഭരതശ്രേഷ്ഠ, സബലന് ശകുനിക്കുമേ 21 

മിത്രങ്ങഠംക്കും സനേഹിതക്കും ബാന്ധവന്മാക്കമങ്ങനെ 
കടം തീ പ്പന് തമ്പിമാരോടൊത്ത നിന്നെ വധിച്ചു ഞാന്. 22 

ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞിട്ട വിരമിച്ച, നരാധിപ! 

യൃധിഷ്ണിരന് പറഞ്ഞു: 
ഭാഗ്യം, നീയൃയമറിഞ്ഞല്ലോ ക്ഷത്രധമ്മം സുഃയാധന! 

ഭാഗ്യത്താല് നിന് ബുദ്ധി നില്ല, യുദ്ധത്തിന്നായ് മഹാളജ!; 

ഭാഗ്യം, കാരപ്പ്യ, നീ ശൂരന് ഭാഗ്യം, യൃദ്ധമറിഞ്ഞവന് 
ഒററന്ത്ൂ ഞങ്ങളോടൊക്കപ്പൊരുവാന് കരുതുന്നു നീ. കട 

ഒററയ്ക്കൊരുവ നോടേററു നിന് ബോദ്ധ്യപ്പടിയായുധം 
എടുത്തു പൊരുതു കണ്ട നില്ല്യാമീ ഞങ്ങളേവരും. ക 

ഈ ഞാന് വീര, നിനക്കിഷ്ടകാമം വേറിട്ടുമേകുവന്: 
ഒരാളെക്കൊല്ലില് ഞങ്ങഠംക്കങ്ങമചന്, ചാകില് വാനിലാം. 

& സന്നശസ്സൂന് -- ആയുധമി ല്ലാത്തവന്. 
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ദുയ്യോധനന് പറഞ്ഞു: 
ഒററയ്ക്കു പൊരുവാനെങ്കില് തരികിങ്ങൊരു ശൂരനെ 
ആയഴുയധങ്ങളിലേന്തുന്നേന് സമ്മതപ്പെട്ടൊരീഗ്ഗദ. ക് 

എന്നെ നിങ്ങളിലൊററന്റ്ു കൊല്വാനോക്കുമൊരാളിഹ 
എന്നോടു പൊരുതീടട്ടേ ഗദയാലേ പദാതിയായ്”. 2൫ 

വിചിത്രരഥയുദ്ധങ്ങളടിക്കടി നടന്നുതേ 
അതൃത്തുതഗദായുദ്ധമിതൊന്നാവട്ടെയിപ്പെഴേ. 29 

ചോറുപോലും മാറുവഠനായിച്ചുിക്കാറുണ്ട മാനുഷര് 

യൃദ്ധങ്ങഠംക്കും മാററമാട്ടേ ഭവാനുടെ മതപ്പടി. 80 

ഗദയാല് തമ്പിമാരൊത്ത നിന്നെ വെല് വേന് മഹാഭജ! 
പാഞ്ചാലസ്ഞ്ജയരെയ്യം മററു നിന് ഭടരേയുമേ. 81 

എനിക്കില്വലിന്ദ്രനില് പോലും കൂസലേതും യുധിഷ്ഠിര! 

യൃധിഷ്യിരന് പറഞ്ഞു: 
എല്ലകേല്ലുക രാജാവേ, പൊരു ഞാനായ” സുയോധന! 
ബലവാന് ഗദയാല് പോരിലേകനോടേകനേററു നീ 2 

ആണായിക്കൊഠംക ഗാന്ധാരേ, കരുതിപ്പൊരുതീടെടോഃ 
നിനക്കിന്നേ തീന്ന ജീവന് ദേവേന്ദ്രന് തുണ നില്ല്ിലും. 33 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ഇതേതും നരശാര്ദ്ട, ലന് പൊറ്ുത്തിലങ്ങു നിന്മകന് 

വവെള്ളത്തിലാണ്ടോന് മടയില് ചിീററും പാമ്പൃകണക്കിനെ; 

വാക്കാം ചമ്മട്ടിയാല് വീണ്ടും പ്രഹരിക്കപ്പെടുന്നവന് 
ഉത്തമാശ്വം കശാഘാതം പോലെ രാജന് പൊറാതെയായ്. 

വെള്ളം കലക്കീട്ടടനേ കാരിരുമ്പായ വന് ഗദ 
പൊന്നിന് തകിടുകെട്ടിച്ചതെടുത്തുംകൊണ്ട വീരൃവാന് 96 

വെള്ളത്തില് നിന്നെഴുന്നേററു ചീററം പാമ്പകണക്കിനെ. 

സ്തംഭിച്ച വെള്ളം ഭേദിച്ചു ചുമലില് ഗദയേന്തിയോന് 677 

ഉത്ഥാനം ചെയ്ത നിന് പുത്രന് തപിക്കും രവിപോലവേ. 
പൊന്നണിഞ്ഞുള്ളൊരാശ്രൈക്യഠായസിയാം ഗദയപ്പ്യൊഴേ 98 

ചുററിച്ചുകൊണ്ടിതാദ്ധീമാ൯ ധാത്തരാഷ്ടന് മഹാബലന്. 
ഗദയേന്തുന്നായവനെശ് ശൃംഗമുള്ളദ്രിപോലവേ 89 

പരം പ്രജകളില് ക്രുദ്ധന് ശൂലിയെപ്പോലെ കാങ്ചംവേ 
തപിക്കുമക്കനെപ്പോലെ ശോഭിച്ച, ഗദി? ഭാരതന്. 30 

ഗദയേന്തിക്കേറി വരുമാ മഹാളജവിരനെ 
ദണ്ഡേന്തുമത്തകന്മട്ടിചോര്ത്തു ജീവികളൊക്കയും, 41 
വജ്കമേന്തും ശക്രരട്ടും ശുലിയാം രദ്രതുല്യവും 
കണ്ടു പാഞ്ചാലരെല്പാരും നീന്നുണ്ണി നരനാഥനെ. ടി 

1 കശാഘാതേം ചമ്മട്ടി കൊണ്ടുള്ള പ്രഹരം. 2 ഗദീംഗദയോടുകൂടിയവന്. 
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അവനെത്തുന്നതായ്ക്കണ്ട ഹഷിം പൂണ്ടിതു സവ്വരും 

പാഞ്ചാലരും പാണ്ഡവരും തമ്മില് കൈകൊട്ടിനാരവര്. 48 

പരിഹാസമതെന്നോത്തു നിന്െറ പുത്രന് സുയോധനന് 

കണ്ണുരുട്ടി ക്രുദ്ധനായിപ്പാത്ഥരെച്ചുട്ടിടുംപടി 44 

പുരികം മൂന്നു മുനയാക്കീട്ട ചുണ്ടു കടിച്ചുവന് 

എതിത്തോതീ കൃഷ്ണനൊത്താപ്പാണ്ഡവന്മാരെടെപ്പെൊഴേ. 32 

ദുയ്യോധനന് പറഞ്ഞു: 

പരിഹാസമിതിന്നിന്നു ഫലം പാണ്ഡവരേല്ലവിന് 

പാഞ്ചാലരോടൊത്തു ചത്തു കാലരൂക്കിന്നു ചെല്ലുവിന്. 46 

സഞ്ജയന് പറമ്ഞു: 

വെള്ളത്തില്നിന്നെഴന്നേററു നിന്െറ പുത്രന് സുയോധനന് 

കൈയില് ഗദയയമായ" നിനു മെയ്യില് ചോരയണിഞ്ഞവന്. 

അവന്െറ ചോരയണിമെയ' വെള്ളംകൊണ്ട നനഞ്ഞഫോ! 

ചോലയോലും മലകണക്കേററം ശോഭിച്ചിതപ്പൊഴേ. 48 

ഗദയേന്തും വീരനെക്കണ്ടപ്പൊഴോത്തിതു പാണ്ഡവര് 

ദണ്ഡേദ്മി ക്രുദ്ധനായീടും കാലനെന്നകണക്കിനെ. 49 

മേഘാഘോഷ**നവന് ഹഷിച്ചാക്കും കാളകണക്കിനെ 
വിളിച്ച, ഗദയാല് പോരില് പാണ്ഡവന്മാരെ വീര്യവാൻ. 

ദുയ്യോധനന് പറഞ്ഞു: 
എന്നോടോരോരുത്തരായിട്ടേറെറതിപ്പ!ന് യുധിഷ്ഠിര! 
പല വീരന്മാരൊടൊരാഠം പൊരുതുന്നതനാരൃയമാം. 51 

വിശേഷിച്ചും ചട്ടയറേറാന് തളന്നംഭസ്സ്റിലാണ്ടവന് 
ഏററവും മുറിയേററുള്ളോന് സൈന്യവാഹങ്ങഠം ചത്തവന്. 62 

സവ്വോപകരണം പേറയിശ്ശസ്രും ചട്ടയുമെന്നിയേ 
തനിച്ചു പൊരുതുന്നെന്നെക്കാണട്ടേ വാനില് വാനവർ. 23 

അവശ്യം നിങ്ങളോടൊക്കപ്പൊരുതേണ്ടതുമാണു ഞാന് 

അയുക്തം യൃക്തവും നിതൃമിന്നതെന്നറിയുന്നു നീ. 4 

യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞു: 
നിനക്കീബ്ബ,ദ്ധി തോന്നീടൊല്ലെന്തിങ്ങനെ സുയോധന! 
സാഭദ്രനെപ്പുല രഥിശ്രേഷ്ഠരൊത്തല്വി കൌന്നതും? 52 

ക്ഷത്രധമ്മം മഹാഘോരം നിര്ഘ്ണം നിരപേക്ഷണം 

അല്ലെങ്കില് കൊല്ലുമോ കഷ്ടമാ നിലയ്ത്കുഭിമന്യവെ? ൭6 

ധമ്മജ്ഞന്മാര് നിങ്ങളെല്ലാം ശൂരര് മെയ് പോക്കിടുന്നവര് 
ന്യായത്താല് പൊരുതുന്നോക്കാണിന്ദ്രലോകത്തിലാഗ്ഗമി. 57 
ധമ്മമല്ലേകനേ നിങ്ങഠംക്കേറെപ്പേര് കൊല്ലയെങ്കിലോ 
നിന്മതത്താല് പലരഭിമന്യവെക്കൊന്നതെങ്ങനെ? 68 
കഷ്യപ്പെട്ടാല് ധമ്മമോക്ഠാ ജീവനുള്ളവനേവനും 

ൽ മേഘാഘോഷന്  മേഘത്തിന്േറതുപോലെ ശബദമള്ളവന്. 
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പാദസ്ഥന് പരലോകത്തിന് ദ്വാരം മൂടീട്ട കാണുമേ 9 
ചട്ടയിട്ടീടെടോ വീര, മുടി കെട്ടി മുറുക്കെടോ 
നിനക്കു മറെറന്തില്പാത്തതതെടുക്കുക ഭാരത! 60 
നിനക്കീക്കാമവുമിനി വീര, നല്ലുന്നതുണ്ട ഞാന് 
അഞ്ചു പാണ്ഡവരില് പോരിന്നാരോടിച്ചിച്ചിടന്നു നീ, 61 
അവനെക്കൊല്ലില് നീ രാജാവിങ്ങു, ചത്തെങ്കില് വാനിലാം. 
ധീര, ജീവനൊഴിച്ചെന്തു ചെയ്യേണ്ടു പോരില് നിന് പ്രിയം? 

സഞ്ജാന് പറഞ്ഞു: 

ഉടനേ നിന്മകന് പൊന്നിന്ചട്ട വാങ്ങിച്ചു മന്നവ! 
പൊന്നണിഞ്ഞഴകേറുന്ന മുടിച്ചാത്തുമതേവിീധം, 63 
മുടിച്ചാത്തു ധരിച്ചേററം നല്പ പൊന്ചട്ടയിട്ടവന് 
ശോഭിച്ച നൃപ, നിന് പുത്രന് പൊന്നിന്മാമല പോലവേ. 
ഗദയേന്തിപ്പോക്കളത്തില് സജ്ജന് സന്നദ്ധനായ നൃപ! 
ചൊന്നാന് പാണ്ഡവരോടെല്പാം നിന്റെ പുത്രന് സുയോധനന്: 
ഭ്രോതാക്കഠം നിങ്ങളിലൊരായം ഗദയാലെന്നൊടേല്ലുക 
ഏല്ലവന് ഞാന് നകുലനായ് ഭീമനായ” സഹദേവനായ?. 68 
അല്ലൈങ്കിലീയര്ജ്ജുനനായങ്ങായോ ഭരതഷ്ഭ! 

സംഗരത്തില് പൊരുതുവന് ജ യിപ്പന് പോക്കളത്തില് ഞാന്. 
ദുഗ്ലമായോരു വൈരത്തിന്നന്തമെത്തുന്നതുണ്ട ഞാന് 
പൊന്നും തകിടുകെട്ടിച്ച ഗദയാല് പുരുഷഷ്ഭ।. 68 
ഗദായൃദ്ധത്തിലെന് തുല്യ ധാരുമില്ലെന്നു കാണ്മൃ ഞാന് 
എതിത്ത നിങ്ങളെക്കൊതവേന് ഗദയാലേവരേയയമേ. 69 

മുറഷ്ക്നെ ന്നോടട പൊരുതാന് മതിയറവില്ലെരുത്തനും 
താന്തന്നെ ഗവ്വോദ്ധതമിമ്മട്ട ചൊല്വതയുക്തമാം. 70 
എന്നാലിതിന്നു സഫലമാക്കാം നിങ്ങടെ മുന്പില് ഞാന് 
ഈ മുഹൂത്തത്തിങ്കലിതു സത്യമാം മിത്ഥ്യയെന്നുമാം 71 
ഗദയേന്തട്ടെയെന്നോട പൊരുതാന് കരുതുന്നവന്.” 

339. ദുയ്യോധനവാക്യം 

ദ്വന്പ്വയുദ്ധത്തിനു ഇഷ്ുമുള്ള ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന് സമ്മതിച്ചതു 
ശരിയായിരല്ലന്നം ഗദായുദ്ധത്തില് മുയ്യോധനനെ ജയിക്കാന് ഭീമനല്ലാ 
തെ മറഠാക്കും സാധിക്കയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു കൃഷ്ണന് ധമ്മപുത്രനെ കറഠ 
പ്പെടുത്തുന്നു. ഭീമന് ചെട്ടെന്നു മുന്നോട്ടു വന്നു” ദ്ാപദീവസ്ത്രാക്ഷേപം മുരു 
ലായ സംഗതികറം എടുത്തെടുത്തു പറഞ്ഞു” ദുയ്യോധനനെ പോരിനു 
വിളിക്കുന്നു. ഭീമന്െറ ഉപാലംഭം കേട്ട സകലതും മറന്നു” കയരവജ്യേ 
ഖ്ലന് ആ വെല്ലുവിളി സ്വ്വീകരിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു; 

എന്നു ദുര്യോധനന് ഭൂപ, വീണ്ടും ഗജ്ജിച്ചി ടടമ്പൊഴേ 
യൃധിഷ്ണിരന്െറമേല് കോപിച്ചോതിയിങ്ങനെ കേശവന്. 1 
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കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു: 
ഇവനങ്ങെപ്പോരിലിന്നു വരിച്ചാലോ യൃധിഷ്ഠിര। 
കിരീടിയേ നകലനെസ്സഹദേവനെയാകിലും? ി 

ഇതെന്തു സാഹസം രാജന്, ഭവാനിങ്ങനെ ചൊന്നതും 
കുരുരാജാവാക പോരിലൊരാളെക്കൊല്ലി ലെന്നുമേ? 3 

അഭ്ൃസിച്ചിട്ടണ്ടിവനോ പതിമ്മൂവാണ്ട മന്നവ. 

ഇരുമ്പാകും പുരുഷനില് ഭീമസേനവധത്തിനായ1. ക 

എന്തൊന്നു ചെയ്തുകൊള്ളേണ്ടു നാമിനിബ്ഭരതഷ്ഭ! 
സാഹസം ചെയ്തു നീയേററം കനിവാല് നൃപസത്തമ! ൭ 

പാരില് പൊരുതുവാനിന്നു കാണ്മീലാ മറെറാരുത്തനെ 
കരന്തേയനാം ഭീമനൊഴിഞ്ഞില്പവന്നും പരിശ്രമം. 6 

ഇതാ തുടര് പണ്ടത്തെച്ചു, തുപോലിപ്പൊഴും ഭവാന് 

വിഷമം നീ ശകുനിയായ് ചെയ്തവണ്ണം ധരാപതേ! 7 

ബലി ഭീമന് നല്സമത്ഥന് പട്ട മന്നന് സുയോധനന് 
ബലീഴും പടവും പാത്താല് പടു മെച്ചം ധരാപതേ! ൫ 

ഈശുശത്രുവിനെ രജോവേം സമസ്ഥിതിയിലാക്കി നീ 
വിഷമത്തിങ്കലായാത്മാവിന്നു നമ്മഠം കുഴക്കിലായ. 9 

ആര മുററും വൈരികളെ വെന്നൊരൊററ വിരോധിയാല് 

കഷ്ടുപ്പെട്ടവനാല് വീണ്ട രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിടും? 10 

കാണ്മീലാ ഗദയേന്തുന്ന ദുര്യോധനനെയാഹവേ 
ഈ ലോദത്തില് ജയി പ്പോനെക്കേവലം ദേവനാകിലും. 11 

നീ ഭീമരും നകുലനും ഫല്ഗുനന് സഹദേവനും 
മുറയ്ക്കു വെല്വാനാവില്പാ പട രന്നന് സുയോധനന്. 12 

എന്തേ, ചൊല്ലീ ശത്രുവോടു ഗദയാല് പൊരുതീടുവാന്? 
*ഒരാളെക്കൊല്ലില് ഞങ്ങംക്കു രാജാവാകെ'ന്നു ഭാരത! 139 

വൃകോദരനൊടേററാലും ജയം നമ്മഠംക്കു സംശയം. 
മുറഴ്ക്കു പൊരുതുന്നാകില് പടുവാണീ മഹാബല. 13 

ഒരാളെക്കൊല്ലില് ഞങ്ങഠംക്കു രാജാവാകെന്നു വീണ്ടുമായ" 
രാജ്യം നേടില്പയിക്കുന്തീപാണ്ഡുസന്തതി നആൂനമേ 15 

എന്നെയ്ത്ും കാട്ടില് വാഴ്വാനോ ഭിക്ഷഷ്ക്േം തീത്തു വിട്ടതാം. 

ഭീമസേനന് പറഞ്ഞു: 

മധുസൂദന, തേടേണ്ടാ വിഷാദം യദുനന്ദന! 
ഇന്നു ദുശ്ലൂമമാം വൈരപാര 3 മെത്തുന്നതുണ്ട ഞാന്, 16 

1 പാണ്ഡവര് വാവാസം ചെയ്യുന്ന കറലംമുഴുവന്, അവര് തീരീകെ വരുന്ന 
പക്ഷം ഭീമസേനനോട യൃദ്ധംചെയ്യേണ്ടീ വരുമെന്നു കരുത, ഇരുമ്പു കൊണ്ടു? 

ഒരു പുരുഷപ്രതി മയുണ്ടാക്കി അതിനേ മല്ലടിച്ചു ശീലിക്കയായിരുന്നുവത്രെ 
ദുയ്യോധേനന്. 2 മെവരപഠരം -ം ശത്രുത്വത്തിന്െറ മറുകര. 



3304, ഗദായയദ്ധപവ്വം 

പോരില് ദുര്യോധനനെ ഞാന് കൊല്ലുമില്ലൊരു സംശയം 
വിജയം ദ്ൂഡ്ധമായ' കൃഷ്ണ, കാണുന്നൂ ധമ്മപുത്രനില്. 177 
മറേറതില് പാതിയധികം കനമേറിയതെന് ഗദ 
ധാത്തരാഷ്ടന്നത്രയില്പാ നടുങ്ങീടേണ്ട മാധവ! 18 

ഗദകൊണ്ടിവനായ് പോരില് പൊരുതാന് ഞാനൊരുങ്ങി-- 
നിങ്ങളെല്പാമെന്െറ കാഴ്ചക്കാരാവുക ജനാദ്ടന! [്നേന് 

നാനാശസ്്രമെഴും വാനോരൊത്ത മൂന്നു ജഗത്തൊടും 
പോരില് പൊരുതുവേന് കൃഷ്ണം ദര്യോധനനൊടോതണോ? 20 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

അമ്മട്ടോതും ഭീമനെയാ വാസുദേവന് പ്രഹൃഷ്ടനായ് 
പൂജിച്ചുകൊണ്ടാനവനേടോതിനാന് പിന്നെയിങ്ങനെ. 21 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു: 
നിന്നാശ്രയാല് മഹാബാഹോ, ധമ്മരാജന് യുധിഷ്ഠിരന് 
ഹതാരിയായ ദീപ്എനിജശ്രീ* നേടീടുമസംശയം. റ] 

നീയല്ലോ കൊന്നു യുദ്ധത്തില് ധാത്തരാഷ്ടരരെയൊക്കയും 
രാജരാജാത്മജരെയയം വീ, നാഗങ്ങളേയുമേ. 1714) 

കാലിംഗമാഗധപ്രാച്യര് ഗാന്ധാരന്മാര് കുരുക്കളം 
വന് പോരില് നിന്നൊടേററിട്ട ചത്തല്ലോ പാണ്ഡുനന്ദന! 24 

ദുര്യോധനനെയും കൊന്നിട്ടാഴി ചുഴുമൊരൂഴിയെ 
ധമ്മജന്നേകുകിന്ദ്രന്നു വിഷ്ണപോലേ പൃഥാസുത! 5 
നിന്നോടേററീപ്പാപി ധാത്തരാഷ്ടന് പോരില് നശില്ലിടം 
ഇവന്െറ തുട കണ്ടിച്ചു നീ സത്യം കാത്തുകൊണ്ടിടും. 20 

പാത്ഥ, യത്നിച്ചു പൊരുതേണ്ടവനീദ്ധ, തരാഷ്ട്ജന് 

കൃതിയെന്നല്പ ബലവാന് നിത്യവും ഡൃദ്ധശാണ്ഡനാം$. 217 

സഞ്ജാന് പറഞ്ഞു: 

അപ്പ്പോഠം സാത്യകിയും ഭൂപ, പൂജിച്ച , പാണ്ഡുപുത്രനെ 
പാഞ്ചാലരും ധമ്മരാജന് മുന്പാകും പാണ്ഡവേയരും. 28 

ഭീമസേനന്െറയാ വാക്കു ബഹുമാനില്പിതേവരും 
പിന്നെബ”ഭീമബലന് ഭീമന് യൃധിഷ്ഠിരനൊടോതിനാന്: 29 

“സ്ൃഞ്ജയന്മാരുമായ” മിന്നുമക്കനെപ്പോലെ നില്ലവേ 
ഇവനോടേററു ഞാന് പോരില് പൊരുതാന൯ുദ്യമിച്ചിടാം. 30 
എന്നെപ്പേോരില് ജജയിച്ചീടാനാവി ല്പീപ്പുരുഷാധമന് 
ഏററമുഠംക്കൊണ്ടൊരാ ക്രോധമിന്നു മോചിപ്പതുണ്ട ഞാന്. 91 
അജ്ജൂനന് ഖാണ്ഡവക്കാട്ടില്ത്തീപോലീദ്ധാത്തരാഷ്ടനില് 
നിന്നുള്ളിലുള്ള ശല്യത്തെപ്പറിപ്പേനിന്നു പാണ്ഡവ! 92 

ഗദയാല്പ്പാപിീയേ ഞാന് കൊന്നിന്നു രാജന്, സുഖിക്ക നീ 

1 ദീപ്യനിജശ്രി പ്രകാശമാനമായ മറെറ രാജ്യലക്ഷ്മീ. 2 ശണ്ഡന് 

സമത്ഥന്. 
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കീത്തിമാലയെ ഞാനങ്ങേച്ചാത്തിപ്പേനനഘാശയ! 836 

പ്രാണന് ശ്രീയം രാജ്യവുമിന്നുടന് ദുര്യോധനന് വിടും 

ഞാന് പുത്രനെക്കൊന്നതായഷ്കകേട്ടാ രാജാവംബികാസുതന് 34 

ശകുനി പ്പോരിലുണ്ടായ ദുഷ്ണമ്മത്തെ സ്മരിക്കുമേ.?? 
എന്നോതിബ്ഭരതമശ്രേഷ്ഠന് ഗദയേന്തീട്ട വീരൃയവാന് ടി 

പോരിന്നേററു വൃത്രനെത്താന് വിളിക്കും ശക്രസന്നിഭന്,. 
ആ വിളിക്കല് പൊറുക്കാഞ്ഞു വീര്യമേറുന്ന നിന്മകന് 396 

ആഞ്ഞടുത്തിതു മത്തേഭത്തോട മത്തേഭതുല്യമേ. 
പോരിന്നെത്തും ഗദാഹസ്പനാകും നിന്നുടെ പുത്രനെ 37 

ശൃംഗമേന്തുന്ന കൈലാസ്മട്ടില് കണ്ടിതു പാണ്ഡവര്. 

കൂട്ടമററാനയെപ്പോലെയ്യക്കനൊററയ്ക്കു കാരവന് 98 

അടുത്തെതിത്തതില്പ്പാര മൊത്തു ഹഷിച്ചു പാണ്ഡവര്. 

കൂസലില്ലാ പേടിയില്പാ വാട്ടമില്പില്ലൊരല്ലലും 99 

ദുര്യോധനന്ന ,വന് നിന പോരില് സിംഹം കണക്കിനെ. 

ഗദയയള്ളവനെപ്പാത്തു ശൃംഗി കൈലാസതുല്യമേ 40 

ഭീമനപ്പോഠം നരപതേ, ദുര്യോധനനൊടോതിനാന്. 

ഭീമസേനന് പറഞ്ഞു: 

ധൃതരാഷ്ടക്ഷിതിപനും നീയും ചെയ്തിതു ഞങ്ങളില് 
ഓക്ക ദുഷ്ണമ്മമാ വാരണാവതത്തില് നടന്നതും, 4 

തീണ്ടാരി കൃഷ്ണയെ ക്ശേശിപ്പിച്ചതും സഭയില് പരം 
ശകുനി പ്പോരിനാല് ചൂതിലീ രാജാവിനെ വെന്നതും, ൫2 

മററും പാപങ്ങാം ദുബ്ബദ്ധേ, ഹന്ത നീ ചെയ്തതില്പയോ? 
നിദ്ദോഷി പാത്ഥരിലതിന് വന്ഫലം കണ്ടുകൊഠംക നീ. 43 

നീ മൂലം കീത്തിമാന് വീണു കിടപ്പൂ ശരശയ്യയില് 
ഗാംഗേയന് ഭരതമശ്രേപ്ന് നമ്മഠംക്കൊക്കുപ്പിതാമഹന്. 44 

ദ്രോണൻ പോയ്” കണ്ണനും ചത്തു പ്രതാപം പൂണ്ട ശല്യനും 
വൈരത്തിന്നാദികത്താവു ചത്തു ശകുനിയും രണേ! ക്ട 

നിന് തമ്പിമാര് ചത്തു ശുരര് മക്കളും പടയാഠംകളം 

ശൂരര് മന്നോര്കളും ചത്തു പോരില്പ്പിന്തിരിയാത്തവര്. 46 

ഇവരും മററു പലരും ചത്തുപോയ ഭരതഷ്ഭര് 
പാപി കൃഷ്ണാക്ശേശകാരി* ചത്തിതാ പ്രാതികാമിയും. 47 

ശേഷിപ്പുണ്ടീ നീയൊരുത്തന് കൃതഘ്ലന് പുരുഷാധമന്! 
നിന്നെയും ഗദയാല് കൊല്ലൂമിന്നു ഞാനില്ല സംശയം. 4൫ 

ഇന്നു ഞാന് പോരില് നിന് ഗര്വു സവ്വവും തീക്കുവന് നൃപ! 
രാജ്യാതമ്യാഗ്രഹവും രാജന്, ദ്രോഹവും പാണുപൃത്രരില്! 49 

" & ദൃഷ്ലക്രേശകാര പഞ്ചേലിമയ ക്ആേശിവപ്ലിച്ചവയ. 
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ഭുയ്യോധനന് പറഞ്ഞു: 

എന്തിന്നേറെക്കത്ഥന്*മിന്നെന്നോടു പൊരുതീടെടോ 
ഇന്നു നിന് സംഗരശ്രദ്ധ നശിപ്പിപ്പേന് വൃകോദര! 5൭ 

ദുഷ്ു, നില്പായ” കാഞണ്ഞതില്ലേ ഗദായുദ്ധത്തിലെന്നെ നീ 

ഹിമാദ്രിശുംഗംപോലുള്ള പെരുംഗദയെടുത്തിതാ. 61 

ഗദയേനത്തുന്നെന്നെ വെല്വാന് വൈരിയാരുണ്ടു ദുമ്മതേ! 

വാനോരിലാന്ദ്രനായാലും ന്യായത്താല് പൊരുതീടുകില്? 52 

നീയീച്ചൊന്നോരെന്നുടയ പണ്ടത്തെ ദുവ്വിചേഷ്ടിതം 
അതെല്ലാമിന്നെനിക്കൊന്നു ചെയ്വാനാവില്ല വലതും. 99 

കാട്ടില്പ്പാപ്പും പരഗൃ ഹത്തിങ്കല് ദാസ്യപ്രവൃത്തിയും 
വേഷംമാറലുമുണ്ടാക്കിത്തീര്ത്തു നിങ്ങഠംക്കു ഞാന് ബലാല്. 

ചത്തു ബാനസ്ധവര് നിങ്ങഠംക്കും ക്ഷയം നമ്മഠക്കു തുല്ൃമാം; 
ഇപ്പ്ോോളിപ്പോരില് ഞാനിങ്ങു വീണുപോയെന്നിരിക്കിലോ 

അതുമേററം ശ്ലാഘ്യമത്രേ കാലമാണിഹ കാരണം. 
ഇന്നുമെന്നെപ്പോക്കളത്തില്ദ്ധമ്മത്താല് വെല്ലയില്ലൊരാഠം 

ചതിയാല് നിങ്ങഠം വെന്നീടില് ദ്ഷ്ണ്ീത്തി നിലനിന്നിട്ടം; 

അയശസ്യ്യാധമ്മൃമതില് നിങ്ങഠം പശ്ചാത്തപിച്ചിടം. 57 

നീരററ ശാരദാഭ്ൂത്തെപ്പോലെ ഗജ്ജിക്കൊലാ വൃഥാ 
നിനക്കു ശക്തിയയള്ളോളം പോരില് കാട്ടു പൂഥാസുത! ൭8 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

അവന്െറയാ വാക്കു കേട്ടു പാണ്ഡുസ്തഞ്ജയരേവരും 
വിജിഗീിഷുക്കളാ വാക്കു പുക,ക്ലി ക്കൊണ്ടി തേററവും. 59 

മത്തേഭത്തെപ്പോലവനെക്കൈകൊട്ടിയുടനാളുകം 

രാജന് ഹഷിപ്പിച്ചു വീണ്ടും ദുര്യോധനനരേന്ദ്രനെ. 60 

ചീറുന്നിതാനകഴം പരം ഫ്രേഷിക്കുന്നൂ ഹയങ്ങളും 
ശ്ര്രുങ്ങളം ജ്വലിക്കുന്നു ജയി പാണ്ഡവവീരരില്. [| 

34. ബലദേവാഗമനം 

ഭീമദുയ്യോധനന്മാര് യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങിനിലുന്ന സമയത്തു” തിത്ഥ 
യ്മാത്ര കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചെത്തിയ ബലരാമന് ആ സ്ഥലത്തു വന്നചേരുന്നു. 
എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ സല്ക്കരിച്ചു സ്വീകരിക്കുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ആസ്സദാരുണമാം യുദ്ധം തുടന്നളവു മന്നവ! 

മഹാന്മാരാം പാണ്ഡവന്മാരെല്ലാവരുമിരിക്കവേ 1 

ൽ കത്ഥനം -.വന്പുപഠറച്ചില്; ആത്മസ്തുതി. 
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താലകേതനനാം രാമനവര് പോര് തുടരുമ്പൊഴേ 

ആശ്ലിഷ്യക്കുള്ള പോര് കേട്ടിങ്ങെത്തര് നൃപ, ഹലായയധന് 

അവനെക്കണ്ട നന്ദിച്ചു കണ്ണനോടൊത്ത പാണ്ഡവര് 

ചെന്നു വന്ദിച്ചു വിധിയാംവണ്ണം സല്ക്കാരമേകിനാര്. 

സല്ക്കരിച്ചിട്ടതില്പ്പി ന്നെച്ചപൊല്ലിനാരി പ്രകാരമേ 
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കൂ 

3 

“ശരിഷ്യക്കെഴും യൃദ്ധദാക്ഷ്യം* രാമ, കാണെക്ന്നു പാത്ഥിവ! 4 

രാമന് കണ്ടോതിനാന് കണ്ണനൊത്ത പാണ്ഡവരോടുമേ 
ഗദയേന്തിക്കൊണ്ടു നില്ലുമാദ്ട,ര്യോധനനോടുമേഃ: 

““ഞാനിറങ്ങീട്ടു നാല്ലത്തിരണ്ടായീ ദിനമിപ്പ്ൊഴേ 

൭ 

പൂയത്തുന്നാഠം പുറപ്പെട്ടേന് തിരുവോണത്തിലെത്തിനേന്. 6 

ശിഷ്യക്കള്ള ഗദായൃദ്ധം കാണ്മാനുണ്ടാശ കേശവ?” 

അപ്പൊഴേ ഗദയയന്തീടും ദുര്യോധനവ്വകോഒരന് 

പോക്ളെത്തി ലെഴം വീരര് വിളങ്ങീ രണ്ടുപേരുമേ. 
യുധിഷ്ിരനൃപന് പിന്നെത്തഴുകിബ്ബലഭദ്രനെ 

സ്വാഗ തത്തോടു കുശലം ചോദിച്ചിതു മുറഷ്ക്കൂ താന്. 
കൃഷ്ണന്മാരും മഹേഷ്വാസര് കുമ്പിട്ടു ബലഭനദ്രനെ 

തഴുകീ പ്രീതി കൈക്കൊണ്ട നന്ദിപൂണ്ട യശസ്വികയം. 
ശുൂരര് മാദ്ദീനന്ദനരും പാഞ്ചാലീപുത്രരൈവരും 

അഭിവാദ്യംചെയ്ത നിന്നൂ ശക്തനാം രഹി ണേയനെ. 
ഭീമനും ബലപാനായ നിന് പുത്രനുമിളാപതേ!. 

അമ്മട്ട ഗദ പൊന്തിച്ചു പൂജിച്ച, ബലഭദ്രനെ. 
സ്വാഗതംകൊണ്ടായവനെപ്പൂജിച്ചു നരനായകര് 

മഹാബാഹോ, രണം കാണുകെന്നു രാമനൊടോതിനാര്. 
ഏവം ചൊല്ലീ മഹാത്മാവാം രാമനോടു മഹാരഥര് 

പുണന്നിട്ടപ്പൊഴേ രാമന് പാണ്ഡുസ്ൃഞ്ജയരോടുമേ 

ചോദിച്ച, കുശലം മുററുമോജസ്വി നൃപനോടുമേഃ 

അവനോടവരും ചെന്നു ചോദിച്ചാരങ്ങനാമയം 

മാനൃയക്ഷത്രിയരേ മുററും മാനിച്ചിട്ട ഹലായയധന് 

വയസ്സഃപാലേ കുശലക്കൂടിക്കാ;്, കഴിച്ചുടന് 
കൃഷ്ണനെസ്സ്റാതൃയകിയെഴും പ്രേമത്താല്ത്തഴുകീടിനാന്; 

മൂദ്ധാവില് ഘ്വാണുനംചെയ്ക്ു ചോദിച്ച കുശലത്തെയും. 

അവരിങ്ങീഗ്ഗരുവിനെപ്പൂജിച്ച, വിധിയാല് യൃൂപ! 

ദേവേശന് ബ്രഹ്മനേ നന്ദിച്ചിന്ദ്രോപേന്ദ്രര്കണക്കിനെ. 

പിന്നെദ്ധമ്മാത്മജന് ശത്രുജിത്താം രാമനൊടോതിനാന്: 

“ഈ ഭ്രാതാക്കടെ വന് പോരു രാമ, കാങബൈംന്നു ഭാരത! 

& ദാക്ഷ്യം -- സാഭത്ച്യം . 

7 

8 

9 

10 

11 

14 

13 

14 

12 

3.6 

177 

18 
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അവക്കിടയിലായ' ശ്രീമാന് കൃഷ്ണജ്യഫ്ുന് മഹാഭജന് 19 
മഹാരഥന്മാര് പൂജിച്ചോനിരുന്നൂ പ്രീതിയാന്നവന്. 

രാജമദ്ധ്യത്തില് വിലസീ സിതാഭനസിതാംബരന് 20 

വാനില് നക്ഷത്രനിരകഠം ചുഴലും തിങ്കഠംം പോലവേ. 

പിന്നെ രോമാഞ്ചമഞ്ചീടും ബഹളപ്പോര് തുടന്നുതേ 

വൈരാന്തകരമാ നിന്െറ മക്കഠാക്കു ധരണീപതേ! 21 

35. ബലദേവതീര്ത്ഥയാത്ര-പ്രഭാസതീര്ത്ഥം 

ബലരാമന് തീര്ത്ഥയാത്രയു, പോയ വിവരവും സ്താനംചെയ്യ തീത്ഥ 

ങ്ങളുടെ വിവരണവും വിയ്കരിച്ച കേട്ടാല് കൊള്ളാമെന്നു ജനമേജയന് 

ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചു” വൈശമ്പായനൻ അതു പഠറഞ്ഞുതുടങ്ങുന്നു. 

ആദ്യമായി പ്രഭാസതീര്ത്ഥത്തില് പോയ കഥ വിവരിക്കുന്നു. ചന്്രന്െറ 
വൃദ്ധിക്ഷയത്തിനുള്ള കാരണങ്ങാ. 

ജന മേജയന് പറഞ്ഞു: 

ആ യുദ്ധം വന്നടുത്തപ്പ്യോം രാമന് മുന്പിട്ട പോയിനാന് 
കൃഷ്ണനോടും യാത്ര ചൊല്ലി പ്രഭ വൃഷ്ണികളൊത്തവന്. 1 

““ധാത്തരാഷ്ടന്നു സാഹായ്യം ഞാന് ചെയുന്നീല കേശവ! 
ചെയ്യില്ലാപാണ്ഡവന്മാക്കും പോകുന്നേന് വഴി നോക്കിഞാന്.?? 

എന്നുരച്ചപ്പൊഴേ രാമന് പോയീ ശത്രുനിബഫണന് 
അവന്െറയാഗമം വീണ്ടും ബ്രഹ്മന്, ചൊല്ലീടവേണമേ! 3 

എന്നോടു വിസ്തരിച്ചോതുൂ രാമനെത്തിയതെങ്ങനെ? 

കണ്ടതെക്ങനെ ഡയൃദ്ധത്തെബ "ഭവാന് കുശലനെന്മതം. ൧ 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

ഉപപ്പാവ്ൃത്തില് വന്പേറും പാണ്ഡവന്മാരൊരുങ്ങവേ 
ധൃതരാഷ്ടന്െറയരികേഷ്ക്ുയച്ച, മധുവൈരിയെ. ൭ 

ശമത്തിന്നായ'് മഹാബാഹേ:, ദേഹികഠയംക്കു ഹിതത്തിനായ് 

ഹസ്തിനാപുരിയില്പ്പ്പോയിക്കണ്ടവന് ധൃതരാഷ്ട്നെ € 

അറിയിച്ച, തത്ഥ്യ*വാക്യം, വിശേഷിച്ചേററവും ഹിതംഃ 
അതു ചെയ്തീല രാജാവു മുന് നിന്നോടോതിടുംവിധം. റ് 

അവിദട്ടരെമമൊക്കാഞ്ഞു കൃഷ്ണന് പുരുഷസത്തമന് 
മഹാബാഹുവുപപ്പാാവ്ൃയത്തേക്കു പോ ജനാധിപ! 8. 

തിരിച്ചെത്തിയുടന് കൃഷ്ണന് ക്രിയയെദ്ധയ,തരാഷ്ടജന് 
കോക്കാതെ വിട്ടോന്നൃപതേ, പാണ്ഡവന്മാരൊടോതിനാന്: 

“ഞാന് ചൊല്ലുന്നതു കേഴംപ്പിില കാലചോദിതര് കൌരവര് 

പുറപ്പെടാം പാണ്ഡവരേ, പൂയംനാളെന്നൊടൊപ്പമേ.”? 10 

മ: തത്ഥ്യം സത്യം. 
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പിന്നെബ്ബലങ്ങടം വിഭജിക്കുമ്പോഠം ബലമിയന്നവന് 
തമ്പിയാം കണ്ണനോടോതീ രഹിണേയന് മഹാശയന്: 11. 

€ അവക്കും നീ മഹാബാഹോ, സാഹായ്യം മധുസൂദന !: 
ചെയ്താലു?"മെന്നവന് ചൊന്നതതു ചെയ്യീല കേശവന്. 12 

ഉടന് മന്യ കലന്നുംകൊണ്ടിറങ്ങീ യദുനന്ദനന് 
സരസ്വതീതീത്ഥയാത്രന്ത്കാ മഹാകീത്തിയാം ഹല, 19 

മൈത്രനക്ഷത്രയോഗത്തില് മുററും യാദവരൊത്തവന്. 
കൃതവമ്മാവാശ്രയിച്ച, ദയ്യോധനനരേന്ദ്രനെ 14 

യൂയയധാനനോടുംകൂടിക്കണ്ണന് പാണ്ഡവരേയയമേ. 

പൂയംനാഠം ശുൂരനാം രാമന് പോയാറേ മധുസൂദനന് 15 

പാണ്ഡവന്മാരെ മുന്പാക്കിക്കുരുക്കളൊടെതിത്തുപോയ. 
രാമന് പോകുംവഴിക്കങ്ങു ദാസന്മാരോട് ചൊല്ലിനാൻ: 16 

““തീത്ഥയാത്രജ്ക്തൊരുക്കങ്ങഠം സവ്വോപകരണങ്ങളം 
വരുത്തു ദ്വാരകയില്നിന്നഗ്നിയാജകരേയയമേ. 177 

പൊന് വെള്ളി പഠ്ത്കുളശ്വങ്ങഠം വ്ര്ൂങ്ങളമതേവിധം 
ആന തേരും ഖരോഷ്ടാഡ്മയവാഹനങ്ങളമങ്ങനെ. 18 

ഉടനൊക്കക്കൊണ്ടുവരൂ തീത്ഥയാത്രദ്തു വേണ്ടവ 
വേഗം സരസ്വതി യൊഴുക്കിന്നു മേല്ലോട്ട പോകുവിന്. 19 

ട്ടത്വിക്കുകളെയയം കൊണ്ടുവരുവിന് ഭൂരിവിപ്രരെ.?? 
എന്നു ഭൂൃതൃക്കാജ്ഞ നല്ലിബ്ബലദേവന് മഹാബലന് 20 

കുരുനാശാന്തരേ തീത്ഥയാത്ര പോയിതു മന്നവ! 
ഒഴുക്കിലെതിര്ചെന്നാനാസ്സരസ്വതിയിലെങ്ങുമേ ക 

ജ്ടത്വിക്കുകഠം സുഹൃത്തുക്കഠം മററു വിപ്രരുമങ്ങനെ 
തേരാനയശ്വങ്ങാഠം ട്ൂത്യന്മാരുമായ് ഭരതഷ്ഭ! ക 

ഒട്ടകം കാള കഴുതയേനത്തും വണ്ടികളൊത്തവന് 
തളന്നോക്കും മെലിഞ്ഞോക്കും ബാലക്കം കിഴവക്കുമേ ക3 

ദേശന്തോറും കൊടുക്കേണ്ട ദാനങ്ങഠം പലമാതിരി 

അത്ഥിപൂജയ്ത്കുമായ* ചെയ്തു പലമട്ടങ്ങു മന്നവ!. 24 

ഏതേതു വിപ്രനെവിടെസ്സാപ്പംടിന്നാഗ്രഹിപ്പതോം 
അതാതവന്നായവിടെക്കൊടുത്താരപ്പെൊം മന്നവ. 25൭ 

അങഞ്ങുള്ളാഠംക്കാര് നരപതേ, രോഹിണീപുതൂശാസനാല് 
ഭക്ഷൃഭോജ്യങ്ങളവി ടെക്കൂട്ടീടന്നുണ്ട ചുററുമേ. 26 
വിലയേറും വ്രസ്രൂജാലം പയ്യുങ്കാസ്പരണങ്ങളും 
സുഖമിച്ചിച്ച വിപ്രക്കു സല്ക്കാരത്തിന്നൊരുക്കിതേ. 27 
എങ്ങാരിച്ചുിക്കുന്നു വിപ്രക്ഷത്രിയന്മാര്കഠം ഭാരത! 
അതാതിടത്തവനതങ്ൊരുക്കിക്കാണ്ടി തൊക്കയും. ക8 

ൽ ഹലി -- ബലരാമന്. 
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ജനമെല്ലാം സുഖംപോലെ പോകും പാത്തീടുമപ്പൊഴേ 

പോവാനുള്ളോനു വാഹങ്ങാഠം, ദാഹിച്ചോനുണ്ടു പാനവും. 29 

വിശന്നവന്നോ സ്വാദേറുമന്നങ്ങാം ഭരതഷ്ഭ 

കൊടുത്തി താഠംക്കാരവിടെ വസ്ത്രാഭരണജാലവും. 30 

ആ മാഗ്ശം നൃപം, ശോഭിച്പിതെല്ലാവക്കും സുഖാവഹം 

സ്വശ്ലംപോലപ്പ്യൊഴേ വീര, ചെല്ലും മത്ത്യക്ക ശേഷവും, 1 

നി തൃസന്തുഷ്ടരായ് ക്കൂടി സ്വാദുഭക്ഷൃശൂഭാഡ്യ്യമായ? 
പുണ്യാപണങ്ങളോടൊത്തു നാനാലോകര് നിറഞ്ഞുമേ 32 
നാനാവ്ൃവക്ഷലതോപേതം നാനാരത്നമണിഞ്ഞഹോ! 

പരം മഹാത്മാ നിയമത്തില് നില്ലോ-- 
നാപ്പുണൃതീത്ഥങ്ങളില് വിത്തജാലം 
ദ്വിജക്കു നല്ലീ ക്രതുദക്ഷിണാഡ്യം1 
യദുപ്രവീരന് ഹലി നന്ദിയോടേ. 33 

കറന്നിടും പയ്ത്കുളെയങ്ങസംഖ്യം 

വസ്ത്രഠാന്വിതം പൊന്നണിക്കൊമ്പമായി 

നാനാദേശോത്ഥാശ്വവാഹങ്ങ ളേയും 
ദ്വിജക്കു വേണ്ടും ശുഭദാസരേയും. 84. 
രത്നങ്ങഠം മുക്താമണിവിദ്ൂമങ്ങടം 
ശൃംഗീ സുവണ്ണം രജതം സശൃംഗം 

ഇരുമ്പു ചെമ്പീവക പാത്രജാലം 
ദധിജാതിമുഖ്യക്കു കൊടുത്തു രാമന്. 35 

ഏവം മഹാത്മാവു കൊടുത്തു വിത്തം 
സരസ്വതീതീത്ഥജലത്തിലേറെ 
എത്തീ ക്രമത്താലമിതപ്രഭാവന് 
പിന്നെക്കുരു ക്ഷേത്രമുദാരശീലന്. 36 

ജനമേജയന് പറഞ്ഞു: 

സരസ്വതീതീത്ഥഭേദഗുണോല്പ്പത്തിയുരയ്ക്കു മേ 
ഫലവും മാനുഷമശ്രേഷ്ഠ, കമ്മംചെയ്വതുമെങ്ങനെ? 877 
ഭഗവാനേ, ക്രമത്താലേ തീത്ഥങ്ങടെ മുറഷ്ക്കിഹ 
ബ്രഹ്മന്, ബ്രഹ്മജ്ഞരില് ശ്രേഷ്ഠ, പെരുത്തിവനു കൌതുകം. 38 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

തീത്ഥ വിസ്ക്ാരവും രാജന്, ഗുണോത്.പത്തിയുമെങ്ങുമേ 
ഞാന് ചൊല്വതേററവും പുണ്യം കേം നരേശ്വര, മുററുമേ. 39 

മുന്പേ മഹാരാജയദ്ുപ്രവീര- 

നൃത്വിക്സുഹൃുല്ബ്രാഹ്മണന്മാരൊടൊപ്പം 

1 ക്രതുദക്ഷി ണാഡ്യയം -- യാഗദക്ഷിണയേളേകൂടിയതു'. 2 നാനാദേശേ 
ത്ഥാശ്വാഹങ്ങഠം പല ദേശങ്ങളി ലുണ്ടായ കുതിരകളം വാഹനങ്ങളും. 
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പുണ്ൃപ്രഭാസത്തിലണഞ്ഞുകൊണ്ടാ-- 
നതില് ക്ഷയംകൊണ്ടഴലാണ്ട ചന്ദ്രന് 40 

ശാപം കളതഞ്ഞിട്ടുടനാഭ തേടി 

നരേന്ദ്ര, നല്ലന്നു ജഗല് പ്രകാശം; 
ഇമ്മട്ട മന്നില് ബഹുമുഖ്യതീത്ഥം 
പ്രഭാസനത്താലതുതാന് പ്രഭാസം . ക 

ജനമേജയൻ പറഞ്ഞു: 

എങ്ങനേ ഭഗവാന് സോമന് ക്ഷയരോഗാത്തനായിനാന്? 
ആ മഖ്യതീത്ഥത്തിലെന്തേ ചന്ദ്രന് ചെന്നങ്ങു മുങ്ങുവാന്? 42: 

അതില്ക്കുളിച്ചെങ്ങനെയാശ്ശശി വീണ്ടം വളന്നതും 
ഇതെന്നോടൊക്കയും ചൊല്ല വിസ്മരിച്ചു മുഹാമുനേ! 43 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

ഒക്ഷന്നുണ്ടായിവന്നുള്ള പെങ്കിടാങ്ങളില് മന്നവ! 
കന്യമാരിരുപത്തേഴ ദക്ഷന് ചന്ദ്രന്നു നല്ലിനാന്. 44. 

നക്ഷത്രയോഗപരമാര് ഗണിപ്പാനായിതായവര് 
ശുഭം ചെയ്യുന്ന ചന്ദ്രന്െറ പത്നിമാര് മന്നവേശ്വര! 45 

അവരൊക്ക വിശാലാക്ഷി മാര്കഠം ചന്തമിയന്നവര്. 
ആക്കൂട്ടത്തില് മികച്ചോളായഴകേറുന്ന രോഹിണി 46. 

അതിനാലവളില് ചന്ദ്രഭഗവാന് പ്രീതി തേടിനാന്. 
ഇവന്നു ഹൃദ്യയവളായ രമിച്ചാനവളില് സദാ 47 
രാജേന്ദ്ര, മുന്നമാസ്സ്റോമന് വാണ രോഹിണിയില് ചിരം. 

മഹാത്മാവില്ത്താരകകളെല്പാം കോപിച്ചിതപ്പെൊഴേ 48. 

പ്രജേശനാമച്ചനോട പോയ്ച്ചൊന്നാര് മടി വിട്ടവര്. 
“സോമന് പാക്കാ ഞങ്ങളിലാരോഹിണീസക്തനെപ്പൊഴും 49 

ആ ഞങ്ങളൊക്കയൊന്നിച്ചു നിന്നടുക്കല് പ്രജാപതേ! 

പാത്തീടാം നിയതാഹാരമാരായ് വന് തപമാന്നിഹ.??* 50 

അവര് ചൊന്നതു കേട്ടിട്ട ദക്ഷന് സോമനൊടോതിനാന് : 
“സമം നില്ക്കൂ ഭാരൃമാരിലധമ്മം വന്നുപറെറാലാ.?* ൭1 

അവരോടൊക്കയ്യം ദക്ഷന് ചൊല്ലീ ““ചെച്ലിന്ദുസന്നിധാ 
എല്ലാരിലും സമം നില്ലും ചന്ദ്രനെന്നുടെയാജ്ഞയാല്.?? 52 

ചൊല്ലിവിട്ടായവര് ശശിഭവനം പുക്കി തേവരും 
എന്നിട്ടും ഭഗവാന് സോമന് പിന്നെയും ധരണീപതേ! ൭3. 

രോഹിണീ സക്തനായ്ക്കൂടീ വീണ്ടും പ്രീതി കലന്നവന്. 
അവരെല്ലാരുമൊന്നിച്ചു വീണ്ടുമച്ചഛനൊടോതിനാര്: 04: 

“നിന് ശുശ്രുഷയ്ക്്കിങ്ങു ഞങ്ങം പാക്കാം നിന്നുടെയാശ്രമേ 
സോമന് ഞങ്ങളില് വാഴ്യീലാ ചെയ്യീലാ നിന്റെ വാക്കിനെ.??” 

അവര് ചൊന്നാ വാക്കു കേട്ട ദക്ഷന് സോമനൊടോതിനാന്: 
“സമം വാഴ്ച ഭാര്യമാരില് ശാപം വേണ്ട: വിരോചന!??” 66 
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ദക്ഷന്െറയാ വാക്കു വകവെയ്ക്കാതെ ഭഗവാന് ശശി 
പാര്ത്തു രോഹിണിയോടൊന്നിച്ചതില്ക്കോപമൊടായവര് 

ചെന്നച്ഛനൊടുണത്തിച്ച, തല കുമ്പിട്ടുകൊണ്ടുടന്: 
“സോമന് ഞങ്ങളില് വാഴ്ടീലാ ഞങ്ങഠംക്കാശ്രയമാക നീ 58 

എന്നും രോഹിണിയില്ത്തന്നെ ഭഗവാന് വാഴ്കയാം ശശി. 
നിന് വാക്കു വകവെപ്പപീലാ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളില് 59 

എന്നാലേവരെയ്യം കാക്കൂ നമ്മില് ചന്ദ്രന് വരുംപടി.”* 

അതു കേട്ട രുഷാ യക്ഷ്യാവിനെയാബ് ഭഗവാന് നൃപ! 60 

ചൊടിയാല് ചന്ദ്രനായ' വിട്ടിതവന് ചന്ദ്രനിലേറിനാന്. 

യക്ഷ്മാവു ബാധിച്ചാച്ചന്ദ്രന് ക്ഷമയാന്നു നിദാനവും 61 

യക്ഷ്യാവൊഴിയയവാനായി പ്രയത്നംചെയ്തു മന്നവ! 
പലമട്ടിഷ്ടി ചെയ്തിട്ടും മഹാരാജ, നിശാകരന് 62 

വിട്ടൊഴിഞ്ഞീല ശാപത്താല് ക്ഷയം പുണ്ടീടിനാനവന്. 

സോമന് ക്ഷയം പുണ്ടളവില് വളന്നീലാഷധങ്ങളം 63 

സ്വാദും നീരും പോയി മുററും വീര്ൃംകെട്ട വിധത്തിലായ്. 

ഓഷധീക്ഷയമായപ്പ്പോഠം പററീ പ്രാണ (കളില് ക്ഷയം 64 

മെലിഞ്ഞു പ്രജയൊക്കേയും ചന്ദ്രനേവം ക്ഷയിക്കവേ. 
പിന്നെദ്ദേവകഠം ചെന്നൊത്തു ചന്ദ്രനോടോതി മന്നവ! 6 

“ഇതെന്തേവം നിന്െറ രൂപം പ്രകാശിക്കാതെയാകുവാന്? 
ഞങ്ങളോടൊക്കയും ചൊല്ല നിനക്കീബ്ഭയകാരണം 66 

നീ ചൊല്ലിക്കേട്ടുടന് ഞങ്ങളഭയത്തെ വരുത്തിടാം.”* 
എന്നു കേട്ടവരോടൊക്കപ്പറഞ്ഞൂ ശശലാഞ്ചരനന്* 67 

ശാപകാരണവും തന്നില്പ്പെട്ട യക്ഷ്യാവിനേയയമേ. 

ആ വാക്കു കേട്ടു വാനോര്കം ചെന്നു ദക്ഷനൊ ടോതിനാര്: 68 

“ഭഗവാനേ, പ്രസാദിക്ക ശാപം സോമനു തീരണം 
ഈച്ചന്ദ്രന് ക്ഷീണനായ” കിഞ്ചിച്ചേഷനായ് കാണ്ടതുണ്ടിതാ. 

ഇവന് ക്ഷയിക്കയാല് ദേവ, ക്ഷയിപ്പ പ്രജയൊക്കുയും 

ലതാഷധികളം നാനാവിധമാം ബിീജജാലവും. 70 

തല്ക്ഷയേ നാം ക്ഷയിപ്പ, നാം പോയാലീ വിശ്വമെങ്ങനെ? 
ഇതോത്തു ഹേ, ലോകഥഗുരോ, പ്രസാദം ചെയ്തിടേണമേ!?? "71 

ഇതു കേട്ടാദ്ദേവകളോടരുഠംചെയ് തൂ പ്രജാപതി : 
*ഈയെന് വാക്കോ മററുവിധം മാററാന് പററില്ല ചെററുമേ. 

ഒരു ഹേതുവിനാല് മാനൃയന്മാരേ, ചെററു നിവ്ൃത്തിയാം 
എല്പാബ'“ഭാര്യയിലും ചന്ദ്രന് സമം വാഴേണമെപ്പ്പൊഴം. 79 

സരസ്വതീമുഖൃതീത്ഥമാണ്ടുയന്നീടിലീശ്ശൂശി 
വീണ്ടും വദ്ധിച്ചിടും ദേവന്മാരേ, സതൃമിതെന്മൊഴി. 7 

മ ശശലാഞ്ഛനന്. മുയല് അടയാളമറയിട്ടള്ളവ൯ു ചന്ദ്രന്. 
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നിത്യം മാസാദ്ധമീസ്സ്റോമന് ക്ഷയത്തേയ്യം ഗമിച്ചിടും 

മാസാദ്ധം വൃദ്ധിയാണ്ടീടും ഞാനീച്ചൊന്നതു സത്യമാം. 175 

പശ്ചിമാംബുധിയില് ചെന്നു സരസ്വത്യബ്ബിസംഗമേ3 
ദേവേശനെബഭജിക്കുട്ടേയെന്നാല്ക്കാന്തിയുമേന്തിട്ടം. 76 

സരസ്വതിക്കുടന് ചന്ദ്രന് ഗമിച്ചാനൃഷിശാസനാല് 
സരസ്വതീതീത്ഥമാദ്യം പ്രഭാസം പുക്കിതായവന്. 77 

വെളുത്തവാവില് തേജസ്വി മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി മഹാദ്ൃതി 

ഭാസിപ്പിച്ചു ലോകമെല്പാം ശീതാംശുത്വവുമേന്തിനാന്. 78 

വാനോരെല്ലാം പുഷ്യലമാം പ്രഭാസം പുക്കു മന്നവ! 
സോമനോടടംകൂടി യൊത്തു ദക്ഷന്തന് മുന്നിലെത്തിനാര്. 79 

എല്ലാദ്ദേവതകളേയുംതാന് വിട്ടയച്ച, പ്രജാപതി 
സോമനില് ഭഗവാന് പ്രീതിപൂണ്ടുകൊണ്ടോതി വീണ്ടുമേ: 80 

ഉണ്ണീ, സ്മവീകളെ നിന്ദിക്കൊല്ലെന്നും വിപ്രരെയയം ഭവാന് 
പോകം യോഗം പൂണ്ടുകൊണ്ട ചെയ്തുകൊടംകെന്റെ ശാസനം. 

വിട്ടയച്ചിട്ടവന് പോന്നു സ്വഗൃഹത്തേക്കു മന്നവ! 

മോദമാന്നാ പ്രജകളും നിന്നൂ പണ്ടത്തെ മട്ടുതാന്. 82 

ഇതൊക്കെച്ചൊല്പിനേന് നിന്നോടിന്ദു ശാപത്തെയേററതും 
തീത്ഥങ്ങളില് പ്രഭാസാഖ്യതീത്ഥം പ്രാധാന്ൃയമാന്നതും. 83 

വെളത്തവാവില് $ നൃപതേ, പതിവായ് ശശലാഞ്ഛശനന് 
മുഖ്ൃപ്രഭാസ തീത്ഥത്തില് മുങ്ങി ശ്രീമാന് വിവ്ൃദ്ധനാം. 84 

അതുകൊണ്ടി തി നെച്ചപൊല്വു പ്രഭാസാഖ്യയില് മന്നവ! 
അതില് കുളിച്ചേന്തിയിന്ദു പരയാം പ്രഭ നേടിനാന്. 85 

പിന്നെയാച്ചമസോത്തേദം ഗമില്ചാനച്ൃതന് ബലി 
ചമസോത്മേദമെന്നാണായതി നെച്ചൊല്വതും ജനം. 86 

അവിടെ ശ്രേഷ്ഠദാനങ്ങഠം കൊടുത്തിട്ട ഹലായയധന് 
ഒരു രാത്രി വസിച്ചിട്ട കുളിച്ചു വിധിയാംവിധം 87 

ഉദപാനത്തേക്കു പോന്നു സത്വരം കേശവാഗ്രജന് 
ആദ്യം സ്വസ്ത്യയനം പിന്നെയങ്ങ നേടി മഹാഫലം 88 

സ്നിശ്ധത്വത്താലോഷധിക്കും ഭൂമിക്കും ജനമേജയ! 
സരസ്വതി യൊളിച്ചാലും കാണ്മ സിദ്ധർ നരേശ്വര! 89 

& സരസ്വങ്കൃബ്ബി സംഗമംംസ രസ്വതര്ീനദിയ്യം സമുദ്രവും ചേരുന്ന ദീക്കീല്. 

* അമാവാസ്യം ” ഏന്നണ്ടേ മുലം. “കറത്തവാവില് " എന്നത്ഥം. അതല്ലേ 

ശരീ? അമാവാസി കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ചന്ദ്രന് “ വിവ്വദ്ധ” നായിത്തുടങ്ങുന്നതു”. 



36. ബലദേവതീത്ഥയാത്ര__ത്രിതചരിതം 

തീത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടര്ച്ച). സഹഫോദരന്മാരാല് കിണറഠില് 

ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ത്രിതമഹഷിയുടെ കഥ. ത്രിതന് വളരെക്കാലം തപ 
സ്തൃചെയ്യ ആ കിണവു* പുണ്യരതീര്ത്ഥമായിത്തീനതെങ്ങനെയെന്നു:ം 

മെവശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

അവിടന്നാ നദി പ്പോക്കില്പ്പുകളേറും ത്രിതന്നുടെ 
ഉദപാന*ത്തേക്കു മഹാരാജ, പോ ഹലായുയധന്. [ 

അവിടെ ദ്രവ്യമധികം നല്ലിപ്പജിച്ചു വിപ്രരെ 
ആചചമിച്ചേററവും ഹഷ്മാന്നാനാ മുസലായുയധന്. മു 

അവിടെദ്ധമ്മപരനായ'് ത്രിതന് വാ തപോനിധി 
കൂപം വാണാ മഹാത്മാവയ സോമപാനം കഴിച്ചുതേ. 3. 

ട്രാതാക്കളങ്ങായവനെ വിട്ടു പോയി ഗൃഹത്തിനായ് 
പിന്നെശ്ശപിച്ചാനവരെ ത്രിതന് ബ്രാഹ്മണുസത്തമന്. 4 

ജനമേജയന് പറഞ്ഞു: 

ഉദപാനമിതെന്തെന്തേ ബ്രഹ്മന്, താപസസത്തമന് 
വീണതെന്താണാ ദധിജനെ ഭരാതാക്കന്മാര് വെടിഞ്ഞിടാന്? 8 

കൂപത്തില് വിട്ടെന്തിവനേ ട്രാതാക്കഠം ഗൃഹമെത്തുവാന് 
എങ്ങനേ താന് ചെയ്ത യജ്ഞം കുടിച്ചഛ സോമമെങ്ങനേ? 6 
ഇതെന്നോടോതുക ബ്രഹ്മന്, കേയക്കാവൊന്നെന്നു തോന്നുകില് 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

ട്രാതാക്കഠം മുവരുണ്ടായീ മുന്യൃയഗേ മുനിമാര് നൃപ! 

ഏകതന് ദ്വിതനവ്വണ്ണം ത്രിത,നാദിത്യസന്നിഭര് 7 

പ്രജാപതി പ്രായരവര് പ്രജയുള്ളവരേവരും 
തപസ്സാല് ബ്രഹ്മലോകത്തെജ്ജയിച്ചോര് ബ്രഹ്മവാദികഠം. 8 
അവക്കെഴും ദമതപോനിയമങ്ങഠം നിമിത്തമേ 

പ്രീതനായീ ഗാതമനാമച്ഛന് ധമ്മിഷ്യനെപ്പെഴേം. 9 

ഏറെക്കാലംകൊണ്ടവനായവരില് പ്രീതിയാന്നവന് 
തനിക്കു തക്കൊരു പദം ഗമിച്ചൃഛ, ഭഗവാന് മുനി. 310 

ആ മഹാത്മാവിനുള്ളോരു യാജ്യരാം റൃപരേവരും 
അവന് സ്വഗ്ും ഗമിച്ചാറേ മുററും പൂജിച്ചു മക്കളെ. 11 

അവരില് ക്രിയയാല് വേദാദ്ധൃയനത്താലുമേ നൃപ! 
ത്രിതന് പ്രധാനിയായ്ത്തീന്റിതച്ചുനെന്ന കണക്കിനെ. 12. 

അവ്വണ്ണമേ പുണ്യലക്ഷണാഡ്യരാം യോഗ്യര് താപസര് 
അര്ച്ചിച്ച, യോഗ്യനവനെ മുന്നമച്ഛനെയാംവിധം. 13 

ഏകതന് ദ്വിതനും ഭരാതാക്കന്മാരങ്കങൊരുനാഠം നൃപ! 
ആലോചിച്ചിതു യാഗത്തിന്നപ്രകാരം ധനത്തിനും. 14 

ൽ ഉദപാനം കിണറു”. 
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അവക്കു തോന്നീ ത്രിതനെപ്പിടിച്ചിട്ട പരന്തപ! 
എല്ലാ യാജ്യരെയും കൂട്ടി വാങ്ങിപച്ചിട്ട പശുക്കളെ 15 

ഹൃഷരായിസ്സ്റോമപാനം ചെയ്യാം ഭൂരിഫലാദ്ധ്വരേ. 
അവ്വണ്ണമേ ചെയ്തു മൂന്നു സോദരന്മാരുമേ നൃപ! 16 

പശുക്കഠംക്കായ” മുററുമങ്ങു യാജ്യരെച്ചെന്നു കണ്ടവര് 

യാജ്യന്മാരെ യജിപ്പിച്ചു നേടീ പല പശുക്കളെ. 317 

വിധിപോലാ യാജ്യകമ്മത്താലേ ദാനങ്ങഴം വാങ്ങിയോര് 
കിഴക്കന്ദിക്കിലാ യോഗ്യര് ചെന്നണഞ്ഞു മഹഷികഠം. 18 

ത്രിതന് മഹാരാജ, മുന്പേ ഹഷം പുണ്ട നടക്കയാം 

ഏകതന് ദ്വിതനും പിന്നില് മേച്ചുകൊണ്ടു പശുക്കളെ. 19 

ഏറെപ്പശുക്കളെക്കണ്ട ചിന്തയാന്നീടിനാരവര്: 
*ത്രിതന്കൂടാതെയീഗ്ലോക്കഠം നമുക്കാകുന്നതെങ്ങനേ?* 20 

അന്യോനൃമാലോചനചെയ്മേകതന് ദ്വിതനും പരം 
ഗുഡം പാപികഠം ജല്ലിച്ചതെന്തെന്നും കേഠം ജനേശ്വര।. 21. 

“യജ്ഞങ്ങളില് ത്രിതന് ദക്ഷന് ത്രിതന് വേദവിദശ്ധനാം 
ത്രിതന് നേടിക്കൊള്ളമല്ലോ വേറിട്ടേറെപ്പശുക്കളെ. 2൧ 

ഗോക്കളേയം കൊണ്ടു നമുക്കെന്നാല് പൊയസ്റകൊഠംക സാമ്പ്ൃതം 
ത്രിതന് പൊയ്ക്കോട്ടെ നമ്മോടുകൂടാതേതന്നെ കേവലം.?? 28 

അവര് പോംവഴിയേ രാവിലൊരേടം നില്ലയയാം വൃകം& 
സരസ്വതിക്കരയിലങ്ങടുത്തുണ്ടൊരു വന് കിണര്. 2൭ 

ത്രിതന് വഴിക്കു നേരിട്ട വൃകത്തെക്കണ്ട പേടിയാല് 
ഒഴിഞ്ഞുമാറിയപ്പോഴാക്കിണററില് ചെന്നു ചാടിനാന്. 22 

ആഴമേറും ക്രുരമായിസ്സറുവ്വഭീഷണമായതില് 

ത്രിതന് മഹാരാജ, കൂപത്തിങ്കലായ് മുനി സത്തമന്,. ൧6 

ആത്തനാദംചെയ്തിതതു കേട്ടാരിരുമുനീന്ദ്രരും 
അവന് കിണററിലായെന്നോത്തേകതദ്വിതര് സോദരര് 27 

വൃകത്രാസം ലോഭമിവകൊണ്ടുപേക്ഷിച്ചു മണ്ടിനാര്. 
ഭ്രാതാക്കഠം പശുലുബ്ദന്മാരു പേക്ഷിച്ചാത്തപോനിധി ക 

പൊടി ചുൂഴം നിജ്ജനമാമാക്കിണററിങ്കല് മന്നവ! 
ത്രിതന് തന്നെപ്പാത്തു വള്ളിമുള്ളമുള്ള കിണററിലേ ക 

ആണ്ടതായ് നരകത്തിങ്കല്പ്പാപിയെപ്പോലെ ഭാരത! 

ബുദ്ധി കൊണ്ടോത്തിതാ പ്രാജ്ഞന് മുത്ൃയഭീതനസോമപന്. 30 

“ഇങ്ങു വാഴന്ന ഞാന് സോമപാനം ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?" 

അവനേവം വിചാമരരിച്ചാക്കിണററിങ്കല് തപോനിധി 91 

കണ്ടു യദ്ദച്ചുയാല് തൂങ്ങി നിന്നീടുന്നോരു വള്ളിയെ. 
പൊടി ചുഴന്നാക്കിണററില് വെള്ളം പാത്തു മഹാമുനി 32 

ൽ വ്ൃകം--ചെന്നായ. 
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സങ്കല്പിച്ചാനഗ്നികളെ ഹോതാവായിട്ടു തന്നെയും. 

ആ വള്ളിയെസ്സ്സോമമാക്കിക്കല്ലിച്ചിട്ട തപോനിധി 93. 

ടക്കം യജുസ്സം താനുള്ളില് ചിന്തിച്ച, സാമവും മുനി. 

പാറ ശക്കരയാക്കീട്ട ചെയ്കതാനഭിഷവം നൃപ! 33 

ആജ്യ9മാക്കീ ജലത്തേയും വാനവന്മാക്കു ഭാഗമായ് 

സോമാഭിഷവവും ചെയ്ത തുമുലദ്ധ്വനി കൂട്ടിനാന്. 835 

ത്രിതന്െറ ശിക്ഷാനിനദം സ്വമശ്ശൃത്തില് ചെന്നു മന്നവ! 

ബ്രഹ്മവാദി 3കഠം ചൊല്ലീടുംവണ്ണമായ”ത്തീന്നു യജ്ഞവും. 36 

മഹാത്മാവാം ത്രിതനുടെ യജ്ഞമേവം നടക്കവേ 

ത്രിദിവം മുററുമാവിഗ്ന *മായീ കണ്ടീല കാരണം. 317 

പരം തുമുലമാം ശബ്ദും കേട്ടുകൊണ്ടാന് ബ്ബഹസ്ററതി 

കേട്ടു ചൊന്നാൻ ദേവകളോടൊക്കദ്ദേവപുരോഹിതന്. 88 

“ത്രിതന്െറ യജ്ഞമുണ്ടങ്ങു പോക നമ്മഠംക്കമത്തൃരേ। 

വേറേ ദേവകള്ടെസ്സറൃഷ്ടിച്ചേക്കാമാ ക്രദ്ധതാപസന്.?? 39 

അവന്െറയാ വാക്കു കേട്ടിട്ടൊപ്പം ദേവകളൊക്കെയും 
ത്രിതയജ്ഞം നടക്കുന്ന ദിക്കില് ചെന്നീടിനാരുടന്. 40 

അവിടെച്ചെന്നു വിബുധരാ ത്രിതന് വാണിടും കിണര് 
കണ്ടു യജ്ഞത്തിന്നു ദിക്ഷിച്ചെഴുമാ യോഗ്യനേയയമേ. 41 

പരയാം ശ്രീകലന്നോരീ യോഗ്യനെക്കണ്ടവാറുടന് 
ചൊല്ലീ മഹാഭാഗനോടു “*ഭാഗത്തിന്നെത്തിയിജ്ജനം.??” 42 

ഷി ദേവകളോടോതീ ““കാണ്മിനെന്നെയമത്തൃരേ! 
ഈബ”ഭയങ്കരകൂപത്തിലാണ്ട ചേതസ്സ്റ കെട്ടിതാ.”* 49 

വീധി പോലെയവക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളെയുമാ ത്രിതന് 

മന്ത്രത്തോടൊത്തരുളിനാന് പ്രീതി പുണ്ടീടിനാരവര് 44, 

യഥാവിധി ലഭിച്ചോരാബ്ഭാഗം വാങ്ങിച്ചു ദേവകഠം 

പ്രീതരായിട്ടവന്നേകിയുള്ളിലോക്കും വരങ്ങളെ. 30 

വരം വരിച്ച, വാനോരോടെന്നെ രക്ഷിക്കുകെന്നവന് 
ട് ഈക്കൂപാചമനം ചെയ്തയോന് സോമപന്ഗതി€ നേടണം.” 

രാജന്, തിരയയമായ' വെക്കം വന്നു പൊങ്ങീ സരസ്വതി 
അതിന്െറ തള്ളലില് കേറീ വാനോരെപ്പൂജ ചെയ്തവന്. 47 

അവ്വണ്ണമെന്നേററു വാനോര് പോയീ വന്നവിധം നൃപ! 
ത്രിതനും പ്രീതനായ തന്െറ ഗൃഹത്തില് ചെന്നിതപ്പൊഴേ. 

ഭ്രാതാക്കളാമുഷികളെച്ചെന്നു കണ്ട ചൊടിച്ചവന് 
ചൊല്ലീ പരുഷമാം വാക്കു ശാപവും നല്ലി താപസന്. ൫9 

1 അഭിഷവംംയാഗത്തില് സോമലത ഇടിച്ചു പിഴിയുന്ന ക്രീയ. 2 ആജ്യംട 

നെയ്യു. 3 ബ്രഹ്മവാദി --- വേദം പഠിപ്പിക്കുന്നപന് 4 ആവിഗ്നം ടപരിട്രന്തേം . 

5 സോമപന്ഗതി --- സോമപഠനം ചെയുന്നവനു കിട്ടുന്ന ഗതി. 
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“പശുലോഭാല് നിങ്ങളെന്നെ വെടി ഞ്ഞോടുകകാരണം 
ദംഷ്ടയേത്തും രദ്രവൃകാകാരരായ് ചുററിടുംപടി 0 

ഭവിക്കും, ഞാന് ശപിച്ചിട്ടീപ്പാപകമ്മം നിമിത്തമേ; 
നിങ്ങഠംക്കെഴും സന്തതികഠം ഗോലാംഗുല്യ,ക്ഷകീശരാം3.** 91 

എന്നവന് ചൊന്നളവിലേ ക്ഷണംകൊണ്ടു ധരാപതേ! 
അവരവ്വണ്ണുമായ”ത്തീര്ന്നൂ സത്ൃവാദി വദിക്കയാല്. 5൭4 

അവിടെസ്സലിലസ്തശം ചെയ്തു വീരന് ഹലായയധന് 
പല ദാനങ്ങളം ചെയ്ത വിപ്രപൂജ കഴിച്ചപന് ൭൫ 
ആക്കൂപത്തെപ്പാത്തു കണ്ടു വീണ്ടം വീണ്ടും പുകകക്ിയോന് 
നദിപ്പോക്കിലദ്ദീനാത്മാവെത്തീ വിനശനസ്ഥലേ. 64 

37. ബലദേവതീത്ഥയാത്ര_.സാരസ്വത 

തീത്ഥോപാഖ്യാനം 

രതീത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടര്ച്ച). വിനശനം, സഭൂമികം, ഗാന്ധ 

വയം, ഗദ്നസ്രോതസ്ത്റ്, നൈമിഷേയം മുതലായ പല തിത്ഥങ്ങളിലും 
സഞ്ചരാിച്ചതിനുശേഷം ബലരാമന് സാരസ്വതതീര്ത്ഥത്തിഖെത്തിച്ചേ 
രുന്നു. 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

പിന്നെ രാജന്, വിനശനം ഗമിച്ചിതു ഹലായയധന് 
ശുൂദ്രാഭീരദ്വേഷ ? മൂലമങ്ങൊളിച്ച, സരസ്വതി. 1 

ദ്വേഷത്താല് ഭരതതശ്രേഷ്യ, സരസ്വതി നശിക്കയാല് 
ചൊല്വു നിത്യം വിനശനമെന്നാഖ്യ്യാനം മഹഷികരം. ക 

സരസ്വതിയുപസ്സുശിച്ചവിടെബ്ബലിയാം ബലന് 
സരസ്വതീതടത്തിങ്കല് പിന്നെപ്പോയീ സുഭൂമികം . 3 

ശുഭ്രാപ്പര്രസ്ത്രീകളങ്ങു നിത്യവും മടിയെന്നിയേ 
നിഷ്ളങ്കക്രീഡകളാല് ക്രീഡിപ്പൂു വിമലാസ്യമാര് 8. ക് 

അവിടഭെദ്ദേവഗന്ധവ്വര് മാസംതോറും ജനേശ്വര! 
ചെല്ലുമത്രേ ബ്രഹ്മസേവ്യപുണൃതീത്ഥസ്ഥലത്തിലേ. ി 

കാണായിതങ്ങ ഗന്ധവ്വരപ്പരയ്ത്രീഗണങ്ങളം 
ഒന്നിച്ചുകൂടി നൃപതേ, വന്നപോലെ യഥാസുഖം. 6 

അങ്ങു മോദിക്കുന്നു ദേവപിതൃവഗ്ലം ലതാന്വിതം 
പുണ്യമേറും ദിവൃപൂഷ്ട്ം കൊണ്ടച്ചിച്ചിട്ട വീണ്ടുമേ. 7 

അതപ്പുരസ്്രീകളുടെ നല്ലാക്രീഡം “ ധരാപതേ! 
സരസ്വതീതടത്തിങ്കല് സുപ്രസിദ്ധം സുഭൂമികം. ൫ 

2 ഗോലാംഗുലയ, ക്ഷകീശരം- കുരങ്ങന്മാരും കരടികളും ആയക്കരങ്ങന്മാരും. 

2 ശുദ്രാഭീരദ്വേഷം -- ശ്രുദ്രന്മാരുടേയും ഇട്യന്മാരുടേയും നേരെയുള്ള വി രോധം. 
9 വിമലാസ്യമാര്സുമുഖിഭദര്. 4 ആക്രീഡം ടം ഉഭ്യാനം. 
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കുളി ച്ചായവിടെ ദ്രവ്യം വിപ്രക്കേകീട്ട മാധവന് 
ആദ്ദിവൃഗീതവും കേട്ടു ദിവ്യവാദ്യനി നാദവും 9 

കണ്ടു വന് നിഴലും ദേവഗന്ധവ്വാശരര്തമ്മുടെ 

ഗന്ധവ്വരുടെ തീത്ഥത്തില്പ്പോയാനാ രോഹിണീസുതന്. 10 

വിശ്വാവസുപ്രഭൃതികളങ്ങു ഗന്ധവ്വര് താപസര് 

അട്ടം കൊട്ടും പാട്ടമുണ്ട നടത്തുന്ന മനോഹരം. 11 

ഹലായയധന് ബ്രാഹ്മണക്കങ്ങേകിപ്പുലതരം ധനം 
ആടാവി പയ്യ കഴുതയൊട്ടകം പൊന്നു വെള്ളിയും. 12, 

ഉയട്ടി ബ്രാഹ്മണരെബഭൂരികാമസന്തയ,പ്ലി നല്ലിയും 
വിപ്രരൊത്തു പുറപ്പെട്ടു പുകം്ഛപ്പെട്ട മാധവന്. 19 

ഗന്ധവ്വതീത്ഥത്തില് നിന്നാ മഹാബാഹുവരിന്ദമന് 
ഗശ്ശുസ്രോതോമഹാതീത്ഥമെത്തിനാനേകകണ്ഡലന്,. 14 

അങ്ങല്ലോ വൃദ്ധനാം ഗഗ്ഗന് തപോഭാവനയുള്ളവന് 
കാലജ്ഞാനത്തിന്റെ പോക്കും ജ്യോതിസ്സ്റക്കടെ മാററവും 19 

ഉഗ്രോല്പ്പാതങ്ങളും നല്പ വകയും ജനമേജയ! 
സരസ്വതീപുണ്യതീത്ഥേ കണ്ടറിഞ്ഞു മഹാശയന്; 16 

അവന്െറ പേരാലാത്തീത്ഥം ഗഗ്ലസ്രോതസ്സുമാഖ്യമായ്. 
അങ്ങു യോഗ്യയന് ഗഗ്ഗനെയാസ്സുവ്രതഷികം മന്നവ! 17 

കാലജ്ഞാനത്തിനായ് നിതൃമുപാസിച്ചു പരം പ്രഭോ! 
അങ്ങു ചെന്നു മഹാരാജ, ബലന് ശ്വേതാനുലേപനന് 18 

ഏറെ ദ്രവ്യം ഭാവിതാത്മ 1മുനികഠംക്കു കൊടുത്തുടന് 
ഉച്ചാവചങ്ങഠം? ഭക്ഷ്ൃങ്ങഠം വിപ്രക്കായിക്കൊടുത്തവന് 19 

നീലാംബരന് പുക്കു പിന്നെശ്ശംഖതീത്ഥം പുക വന്; 

കണ്ടാനവിദെയാ മേരുപോല്ുയന്നുള്ള ശംഖവും. 20 

ജഷിസേവിതമായ് ശ്വേതപവ്ൃതംപോലെയുള്ളതായ് 
സരസ്വതീതടത്തുള്ള നഗം $ താലദ്ധ്വജന് ബലി. 21 

യക്ഷര് വിദ്യാധരന്മാരുമോജസ്റസ്സേറും നിശാടരും 

ഉഈക്കന് പിശാചുക്കളമങ്ങസംഖ്യം സിദ്ധരായിനാര്. കുക 

അവരെല്പാമങ്ങശനം$ വിട്ടാ വൃക്ഷഫലത്തിനെ 
കാലംതോറും ഉജിക്കുന്തൂ നിയമവ്രതമാണ്ടവര്. ക 

അതാതു നിയമം ചേന്നു വേറേ വേറേ ചരിപ്പവര് 
മനുഷ്യര് കാണാത്തമട്ടില് നടപ്പു പുരുഷഷ്ഭ! 24 

ഏവം പാരില് ക്ഷിതിപതേ, ഖ്യാതമാമാ മഹാദ്രമം 
പിന്നെസ്സരസ്വതീതീത്ഥം പാവനം പാരില് വിശ്രുതം. 25 

1 മാവിതാത്മാക്ക ഠം ധ്യാനശീലരഃ പരിശുദ്ധര. 2 ഉച്ചാവചം-ചപലത 

രത്തീലുള്ള. 3 നഗംഷവൃക്ഷം. 4 അശനം ട ഭക്ഷണം. 
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യദുശാര്ദ്ദ, ലനാത്തീത്ഥത്തിങ്കല് നല്ലീ പശുക്കളെ 

ഇരിമുചെമ്പുപാത്രങ്ങഠം പലമാതിരി വസ്ത്രവും. കൂ6 

പൂജിച്ചു വിപ്രരെ മുനിശ്രേഷ്ഠര് പുജിച്ചതേററവന് 

പുണ്യദ്രവൈതവനത്തേക്കു ചെന്നു നൃപം ഹലായുയധന്. 277 

അങ്ങ ചെന്നു ബലന് കണ്ട നാനാവേഷമുനീന്ദ്രരെ 

ജലത്തിങ്കല് കുളിച്ചിട്ട പുജിച്ച, ഭൂസരേന്ദ്രരെ. ക൫ 

വിപ്രക്കം പുഷ്യലപരി ഭോഗമാമട്ടു നല്ലിയും 

ഉടന് പോ നൃപം ബലന് സരസ്വതിവലത്തുതാന്. 29 

ഒട്ടൂദൂരം പോന്നു മഹാബാഹുവാകും പുക;ഴവന് 

ധമ്മാത്മാവാ നാഗധന്വതീത്ഥത്തില് ചെന്നിതച്ൃതന്. 99 

മഹാദ്യൃതി ഉജംഗേന്ദ്രന് വാസുകിക്കുള്ള മന്ദിരം 

അങ്ങാണല്ലോ മഹാരാജ, ബഹുനാഗസമന്വിതം. 31 

അങ്ങുണ്ടെന്നും പതിന്നാലായിരമത്രേ മഹഷികരം 

പന്നഗേന്ദ്രന് വാസുകിയെയവിടെച്ചെന്നു ദേവകഠം 32 

അഭിഷേചിചു സവ്വാഹിരാജനാക്കീ യഥാവിധി. 

അവിടെപ്പുന്നഗഭയമെന്നതേയില്പ കൌരവ! 833 

അവിടേയും രത്നജാലം വിപ്രക്കോി യഥാവിധി 

പോ കിഴക്കോട്ടവിടെയനേകം തീത്ഥമങ്ങനെ 84 

ആയിരം നൂറുമായുണ്ട സുപ്രസിദ്ധമടിക്കടി. 

ജൂഷീന്ദ്രര് ചൊന്നപടിയാത്തീത്ഥംതോറും കുളിച്ചവന് 36 

നിയമത്തോടുപവസിച്ചേറെദ്ദാനങ്ങം ചെയ്തുടന് 

ആത്തീത്ഥങ്ങളില് വാഴുന്ന മുനീന്ദ്രരെ വണങ്ങിയും 36 

ഒദ്ദിഷവഴിയേ പോയിയെങ്ങോ വീണ്ടും സരസ്വതി 

തിരിക്കുന്ന കിഴക്കോട്ടു കാറേറദ്ട മഴ പോലവേ. 37 

യോഗ്യരായ” നൈമിഷമെഴുമുഷീന്ദ്രാവേക്ഷ കാരണം 

അവിടെത്തിരിയുന്നോരാ നദിയെക്കണ്ട ലാംഗലി ൫8 

വിസൂയപ്പെട്ട രാജാവേ, ബലന് ശ്വേതാനുലേപനന്. 

ജനമേജയന് പറഞ്ഞു: 

ബ്രഹ്മന്, കിഴക്കോട്ടവിടെയെനത്തേ മാറീ സരസ്വതി? 

ഇതൊക്ക വിവരിപ്പാനുണ്ടാശയദ്ധ്വര്യസത്തമ! 99 

അങ്ങെന്തുകൊണ്ടിട്ടാശ്ചര്യപ്പെട്ടിതാ യദുനന്ദനന്! 

എന്തുകൊണ്ടാണായവിടെത്തിരിഞ്ഞതു മഹാനദി? 40 

കവെശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

മുന്നം കൃതയൃയഗത്തിങ്കല് നൈമിഷേയഷിമാര് നൃപ! 

പന്തീരാണ്ടാല് കഴിയയമാ മഹാസത്രം നടക്കവേ ടീ] 

ജഷിമാരെത്തി പലരുമാസ്സത്രത്തില് ധരാപതേ! 

ആസ്സറത്തത്തില് മഹാഭാഗര് വിധിപോലെ വസിച്ചുവര് കമ 
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പന്തീരാണ്ടാല് നൈമിഷേയസത്രമങ്ങ കഴിഞ്ഞതില് 

തീത്ഥത്തിനായിട്ടവിടെച്ചെന്നൂ പല മഹഷികയം. 43 

ജൂഷിമാര്തന് ബഹുത്വത്താല് സരസ്വതിയില് മന്നവ! 
തീത്ഥങ്ങഠം നഗരപ്രായമായീ തെക്കേക്കരഷ്കണുലേ. 44 

സമന്തപഞ്ചകമതുവരെയും ദ്വിജസത്തമര് 

തീത്ഥലോഭാല് 1 നരവ്യ്യാഘ, നദീതീരത്തു കൂടിനാര്. 45 

ഭാവിതാത്മാക്കഠം മുനികളങ്ങ ഹോമിച്ചിടമ്പൊഴേ 

മഹാസ്വാദ്ധ്യായഘോഷത്താല് പൂരിക്കപ്പെട്ട ദിക്കുകഠം. 46 

ആ മഹാത്മാക്കഠം ഹോമിക്കുമഗ്നിഹോത്രം ജ്വലിച്ചഹോ!. 

ചുററുമേററം ശോഭ തേടിക്കൊണ്ടിതന്നാ മഹാനദി. 47 

ബാലഖില്യര് മഹാരാജ, മുനിമാരശ്ൃകുട്ടരും 

ഭന്തോലുഖലിമാര് വേറേ സമ്പ്പഖ്യാതരുമങ്ങനേ 48 

കാററുണ്മോര് നീര് കുടിക്കുന്നോര് മുനിമാരില തിന്മവര്. 

നാനാനിയമമാണ്ടുള്ളോര് പരം സ്ഥണ്ഡിലശായികഠം? കൂ 

സരസ്വതിക്കരികിലന്നൊത്തിരുന്നതൂ മഹഷികം 

ശോഭിപ്പിപ്പോര് വന് നദിയെഗ്ഗംഗയെസ്സരരപോലവേ. 0 

അസംഖ്യമെത്തിയവിടെ യജിച്ചീടം മഹഷികം 
സരസ്വതിക്കിടം കണ്ടീലപ്പൊഴങ്ങാ മഹാവ്രതര൪. 01 

യജേഞോപവീതംകൊണ്ടങ്ങാത്തീത്ഥനിമ്മാണമാന്നവര് 
അഗ്നി ഹോത്രത്തെ ഹോമിച്ചു കഴിച്ച, പല കമ്മവും. 52 

നിരാശമായ് ചിന്തയാണ്ട മുനിസംഘത്തിനപ്പെൊഴേ 

അവക്കുവേണ്ടി പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടു പ, സരസ്വതി. 53 

പല കഞ്ജങ്ങളം തീത്തു തിരിച്ചിതു മഹാനദി 
പുണ്യം ചെയ്യും മുനികളില് കൃപയാല് ജനമേജയ! ൭4. 

അവക്കുവേണ്ടിത്തിരിയേ നൃപ, പോന്ന സരസ്വതി 
വീണ്ടും പടിഞ്ഞാട്ടു തിരിഞ്ഞൊലിച്ചിതു മഹാനദി. ൫9. 

** അവക്കമോഘാഗമനംചെയ്ത്ു വീണ്ടും ഗമിക്കുവേന്?? 

എന്നേററമത്തുതം ചെയ്തിതപ്പോം നൃപ, മഹാനദി 56 

ഇമ്മട്ടത്രേ നൈമിഷേയമാകും കഞ്ജം ധരാപതേ! 

കുരു ശ്രേപ, കുരുക്ഷേത്രമഹാകമ്മം കഴിക്ക നീ. 077 

അവിടെപ്പുല കുഞ്ജങ്ങഠം കണ്ട മാറിയൊരാറുമേ 
മഹാത്മാവായ രാമന്നങ്ങുണ്ടായ്വന്നിതു വിസ്മയം. 98 

ഉപസ്റശം ചെയ്യവിടെ വിധിക്കു യദുനന്ദനന് 

1 തീത്ഥലോഭാല് ച തര്ത്ഥസ്പാനം കൊണ്ടള്ള പുണ്യം കൊതിച്ചു”. 2 സ്ഥ 

ണ്ഡീലശായികടം മെഴുകി ഉണങ്ങാത്ത നിലഞങ്തു കിടക്കനേവര്. 3 കഞ്ജം--: 

ഖള്ളിക്കുടില്. ക അമോഘഠഗ മനംചെജ്ളുംവരവു നിഷ്ക്ലമാക്കാതിരിക്ക. 

15 ഉപയ്ത്ുഗം ച ആച്ചമനം. 
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വിപ്രക്കു വിത്തവും നാനാപാത്രവും നല്ലിയങ്ങനെ 59 

ഭക്ഷ്യഭോജ്യങ്ങളും നല്ലി ബ്രാഹ്മണക്കു പലേതരം 

പിന്നെബ്ബലന് പോന്നു രാജന്, വിപ്രന്മാര് സല്ക്കരിച്ചവന് 

നാനാദ്വിജാകീണ്ണസാരസ്വ തതീത്ഥത്തിലേക്കുടന് . 

ലന്ത നല്ലോടയ്യങ്ങാലു പുളി താന്നിയയമങ്ങനെ 61 

പിലാശു കാപ്പി കക്കോലം കരീരമിവയങ്ങനെ 

സരസ്വതിക്കരശ്ക്കുള്ള മരങ്ങഠം പലമാതിരി 62. 

കരൂഷക്കാടമ്പഴങ്ങഠം കൂവളങ്ങളമങ്ങനെ 

മുല്പക്കൂടും പാരിജാതമിവയൊത്തഴകാന്നതായ് 63 

വാഴക്കൂട്ടം വാച്ചു കണ്ണിന്നാനന്ദം കലരുന്നതായ”, 

കാറു നീരില കായ" തിന്മോര് ദന്തോലുഖലികാഖ്യരും 64 

അശുകുട്ടരുമാം കാട്ടുമുനിമാര് പലരുള്ളതായ”, 

സ്വാദ്ധ്യായഘോഷമുള്ളോന്നായ് മാന്കൂട്ടമുഴലുന്നതായ് 65 

അഹിംസ്രധാമ്മികനരരേററം സേവിച്ചിടുന്നതായ്, 

സപ്ലസാരസ്വതം തീത്ഥമെത്തിക്കൊണ്ടാന് ഹലായയധന് 66 

അതിലത്രേ തപം ചെയ്ത സിദ്ധന് മങ്കണകന് മുനി. 

38. സാരസ്വതോപാഖ്യാനം 

തീര്ത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടര്ച്ച). സച്ചസാരസ്വതതീര്ത്ഥങ്ങളു 
ടെ ഉതംപത്തിയും മഹത്ത്വവും മജംണകമഫഡ്ധിയുടെ ചരിത്രവും: 

ജനമേജയന് പറഞ്ഞു: 

സപ്പ സാരസ്വതമിതെന്താ,രാ മങ്കണകന് മുനി? 
ഭഗവാനെങ്ങനേ സിദ്ധിനിയമം ചെയ്തതെന്തവന്? 1. 

ആരുടേ വംശ്യനദ്ദേഹമെന്തദ്ദേഹം പഠിച്ചതും? 
വിധിപോലിതു കേഴംപ്പാനുണ്ടാഗ്രഹം ദധിജസത്തമ। കു 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

സരസ്വതികളേഴുണ്ടീ ലോകം വ്യാപിച്ചതായ് നൃപ! 
ബചലിഷ്യാഹൂുത്യാകനൂ സരസ്വതിയതാതിടം. 3 

സുപ്ര ഭാഖ്യാ കാഞ്ചനാക്ഷി വിശാലാഖൃയ മനോരമ 
സരസ്വ ത്യോഘവതിയും സുരേണ വിമലോദയും . ി 

മഹാന് പിതാമഹനുടെ മഹായജ്ഞം നടക്കവേ 

വിരിഞ്ഞ യജ്ഞവാടത്തില് ദവിജന്മാര് സിദ്ധരാംവിധാ, ൫ 

ശുദ്ധം പുണദ്യാഹഘോഷത്താല് വേദദ്ധനികളാലുമേ 

ആ യജ്ഞത്തില് ദേവകളം ധൃശഗ്രമായിട്ടിരിക്കവേ, € 

& ബലിഷ്ഠാഫ്ട തം ശക്തന്മാരാല് വിളിക്കപ്പെടുന്നവഠം (ആത്മശക്തീയുള്ളവര് 

ആഹ്വാനംചെയ്യുന്ന ദിക്കില് സരസ്വതി പ്രത്യ ചപ്പെടറുണ്ടെന്നാണു് ആശയം). 
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പ്രപിതാമഹനുവ്വീശ, ദീക്ഷപുണ്ടങ്ങിരിക്കവേ 
ആയവന് സവ്വകാമങ്ങളൊക്കും സത്രം യജിക്കവേ, 7 

ധമ്മാത്ഥരക്ഷന്തുള്ളത്തി ലോക്കുമത്ഥങ്ങളൊക്കയും 
അതാതിടം ബ്രാഹ്മണരെസ്റ്സേവിക്കുന്നു നരേശ്വര! 8. 

പാടി നാരങ്ങു ഗന്ധവ്വരാടി നാരപ്പരസ്സകം 
ദിവ്ൃവാദ്യങ്ങളും കൊട്ടിക്കൊണ്ടാരവിടെയങ്ങുട൯. 9 

ആ യജ്ഞത്തിന്െറ സമ്പത്താല് സന്തോഷിച്ചിതു ദേവകയം 

ഏററവും വിസ്മയപ്പെട്ടു, മത്തൃന്മാര് പറയേണ മോ? 10 

പിതാമഹന് പുഷ്ടരത്തില് വാക്കെ യജ്ഞം നടക്കവേ 

രാജന്, പറഞ്ഞിതൃഷികം “*“പോരാ യജ്ഞത്തില് വന്ഥഗുണംം 

ഇങ്ങു കാണപ്പെടുന്നില്വാ മഹാനദി സരസ്വതി" 
അതു കേടോോത്തിതു സരസ്വതിയെബ” ഭഗവാന് മുദാ. 12 

പുഷ്ടരത്തില് യജിച്ചീടും ബ്രഹ്മദേവന് വരുത്തിയോഠം 

സുപ്രഭാഭിധയാകുനനൂ മഹാനദി സരസ്വതി . 18. 

പിതാമഹനെ മാനിക്കും സരസ്വതിയെയങ്ങുടന് 

കണ്ടു നന്ദിച്ചു മുനികഠം ബ്ഹുരാനിച്ചി തദ്ധ്വരം 1. 13 

ഇമ്മട്ടല്വോ പുഷ്ണരത്തില് സരിദ്പ്വര* സരസ്വതി 
പിതാമഹാത്ഥമുണ്ടായിീ പണ്ഡിതക്കു രസത്തിനായ്. 18 

നൈമിഷത്തിങ്കല് മുനികളൊത്തു പാത്തു ധരാപതേ! 
അങ്ങുണ്ടായ് വേദവിഷയം നാനാകഥകാം മന്നവ! 16 

അങ്ങൊത്തിതാ മാമുനികയം നാനാസ്വാദ്ധ്യായവേദികഠം 
സര സ്വതിയെയങ്ങോത്താരൊത്തുചേന്നാ മഹഷികഠം. 17 

സത്രം ചെയ്യും മാമുനികഠം ചിന്തിച്ചോരവഠം മന്നവ! 

ഒത്തുചേന്നാ മഹാന്മാക്കു സഹായത്തിന്നു ഭൂപതേ! 18 

അങ്ങണഞ്ഞു പുണ്യമേറും ഹോഭാഗ സരസ്വതി. 
നൈമിഷത്തില് കാഞ്ച നാക്ഷി സത്രസ്ഥമുനികഠംക്കുടന് 19 

സരിദ്പ്വരയടുത്തെത്തീ പുജിക്കപ്പെട്ട ഭാരത! 
ഗയന് ഗയക്ഷിതിയതില് മഹായജ്ഞം യജിക്കവേ 20. 

ഗയയജ്ഞാഫ്ൂത യായീ മഹാനദി സരസ്വതി . 
ഗയോവ്വിയില് വിശാലേതി ചെൊല്.വു സുവ്രതര് താപസര് 21 

ഹിമവല്പാശ്വമതില്നിന്നൊഴുകീ ശീഘ്വമാ നദി, 
ഉദ്ദാലകന് യജിച്ചേ.രു യജ്ഞത്തില് ഭരതഷ്ഭ! ക്ക 

എങ്ങുനിന്നും വാച്ച മുനിമണ്ഡലം വന്നിരിക്കവേ 
പുണ്യമാന്നോരുത്തരമാം കോസലത്തില് മഹീപതേ! 2൭൫. 

പണ്ടു യജ്ഞം ചെയയമുദ്ദാലകനോത്ത സരസ്വതി 

1 അദ്ധ്വരം--യാഗം. 2 സരിദ്വരംനദികളില് ശ്രേഷ്ഠം 3 ആഛുതംം 
ആഹ്വാനം ചെയ്യപ്പെട്ട വം. 
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മുനികഠംക്കായ” വന്നണഞ്ഞിതാ സ്ഥലത്തില് മഹാനദി. 24 

വല്ലുലത്തോലുടുക്കുന്ന മുനിമാര്പുജചെയ്യവഠം 

മനോരമാഖ്യയവര്കഠം മനസ്സാലേ ചമച്ചവഠം. 29 

സുരേണു വൃഷഭദ്വീപില് രാജഷികളെഴന്നതില് 

മഹാത്മാവാം പുരു കുരുക്ഷേത്രേ യജ്ഞം കഴിക്കവേ 26 

അണഞ്ഞിതു മഹാഭാഗ സരിദ്പ്രര സരസ്വതി. 

രാജന്, സാക്ഷാലോഘവതി വസിഷ്ടന് വന്പിയന്നവന് 27 

വിളിച്ചതാം കുരുക്ഷേത്രേ ദിവ്യതോയ സരസ്വതി. 

ദക്ഷന് ഗംഗാദ്വാരമതില് യജിക്കുമ്പോഠം സരസ്വതി 28 

സുരേണുവെന്നു പേര്പൂണ്ടതൊഴുകി ശീഘവഗാമിനി. 

വിമലോദാ ഭഗവതി പിന്നെ ബ്രഹ്മന് യജിക്കവേ ക9 

ആഹ്വാനംചെയ്യുയാല് ൮൨൬ആ പുണ്യ ഹൈമവതാദ്രിയില്. 

അചയെല്ലാമൊത്തുകൂടിയാത്തീത്ഥത്തിങ്കലപ്പൊഴേ 30 

സപ്പ സാരസ്വതം തീത്ഥമെന്നു പേരാന ഭൂമിയില്; 
ഏവം പേരാല് ചൊല്പിനേന് ഞാന് സരസ്വതികളേഴമേ. 91 

സഘസാരസ്വതം തീത്ഥം പുണ്യമാംമട്ടു വിശ്രുതം 
കേഠം കൌഈമാരബ്രഹ്മചാരിയാകും മങ്കണകന്നുടെ 32 

ആററിലാണ്ടുള്ളോന്െറ മഹത്തായീടും കളി മന്നവ।. 

യക്ടച്ചുയാല്ക്കണ്ടിതങ്ങു നീരില് ഭാരത, പെണ്ണിനെ 39 

നഗ്നയായിക്കുളി പ്പോളെ, മാന്യയാം ചാരുനേത്രയെ, 

സരസ്വതിയിലുവ്വീശ, രേതസ്സംഭസ്സ്റില് വീണുപോയ് 34 

കശലത്തിലെടുത്താനാത്തേജസ്സുങ്ങ തപോനിധി, 

കുശചത്തിങ്കടലഴായിട്ടതു വേറുതിരിഞ്ഞുപോയ് 30 

സപ്ൃഷി കള മങ്ങുണ്ടായ" മരുത്തിന്ഗണമായവര്. 

വായയവേഗന് വായയബലന് വായ്യഹാ വായയമണ്ഡലന് 36 

വായു ജ്വാലന് വായയചക്രന് വായരേതസ്സമങ്ങനെ 

ഇവരുണ്ടായ'വന്നു മരുത്തുക്കളെസ്സു,ഷ്ടിചെയ്തവര്. 97 

ഇതു കേഠംക്കുക രാജാവേ, മന്നിലംശ്ചയ്യമേററവും. 

മഹഷിക്കുള്ള ചരിതം മുപ്പാരിലതിവിശ്രുതം. 98 

പണ്ടു മങകണകന് സിദ്ധന് കുശാഗ്രംകൊണ്ടു കേംവിയാം 

വ്രണപ്പെട്ടു കൈയില് നൃപ, ചോര്നനൂ ശാകരസം* പരം; 99 

അവന് ശാകരസം കണ്ടു ഹഷ.പുണ്ടങ്ങു തുള്ളിനാന്. 
അവന് തൃള്ളമ്പൊഴിീ രണ്ട ചരാചരജഗത്തുമേ ക 

വീര, തുള്ളിയവന്നുള്ള തേജസ്സ്ാല് മോഹമാനഹോ! 

നപ, ബ്രഹ്മാദി വാനോരും തപസ്ന്റേറം മുനീന്ദ്രരും 41 

& ശാകരസംംസ സ്ൃയനീരു. 
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ഷിമൂലം മഹാദേവന് തന്നൊടോതീ നരാധിപ! 
**ഇവന് നൃത്തംവെച്ചിടാതെയാക്കി ക്കൊള്ളക ദേവ, നീ.?? 42 

പിന്നെദ്ദേവന് ഹഷമാണ്ട മുനിയെച്ചെന്നു കണ്ടുടന് 

മഹാദേവന് വാനവക്കു ഹിതത്തിന്നരുളീടിനാന്: 33 

“ഹേ ഹേ! ബ്രാഹ്മണ, ധമ്മജ്ഞ, ഭവാനെന്തിങ്ങു തുള്ളവാന്? 

ഭവാനെന്തിപ്പൊളധികം ഹഷസ്ഥാനം മഹാമുനേ! 44 

തപസ്വിയായ് ധമ്മവൃത്തനായിരിക്കെ ദ്വിജോത്തമ? 

ട്ടേഷി പറഞ്ഞു: 

ബ്രഹ്മന്, കണ്ടീലയോ ശാകരസം കൈക്കൊഴുകുന്നു മേ 

അതു കണ്ടിട്ടു ഞാന് ഹഷം വാച്ചു തുള്ളകയാം വിഭോ! 45 

ചിരിച്ചോതീ രാഗമോഹമാണ്ടാ! മുനിയൊടിീശ്വരന് 

““വിസ്യിപ്പീല ഞാന് വിപ്ര, കണ്ടകൊയംകെന്നെയൊന്നു 

എന്നാ മുനീന്ദ്ര ടനാടോതിദ്ധീമാനാകും മഹേശ്വരന് [നീ.”* 

(അംഗുലൃശഗ്രം കൊണ്ട തട്ടി സ്വന്തം പെരുവിരല്ലുതാന്.) 
ഉടന് ഭസ്മം ക്ചതാല് ചാടീ നൃപ, മഞ്ഞൊലിപോലവേ 37 

അതു കണ്ടിട്ട നാണിച്ചു മുനി കാല് കൂപ്പി മന്നവ! 
ദേവന് മഹാദേവനാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടോതി വിസ്മിതന്: 38 

““ര്ുദ്ദദേവനിലും മേലെയൊന്നും കാണുന്നതില്പ ഞാന് 
സസുരാസുരലോകത്തിന് ഗതി നീ ശൂുലപാണിതാന് 49 

നീ സൃഷ്ടിച്ച, വിശ്വമെല്പാമെന്നു ചൊല്വു മനീഷികഠം 
നിങ്കലൊക്ക ലയിക്കുന്നു യൃഗാന്തത്തിങ്കല് വീണ്ടുമേ. 0 

വാനോക്കും നീയറിഞ്ഞീടാന് ശക്യനല്ലിവനെത്തുവാന്? 
നിങ്കല് കാണ്മു ജഗത്തിങ്കലുള്ള വസ്തക്കളൊക്കയും. 01 

വരദന് നിന്നെയച്ചിപ്പൂ ബ്രഹ്മാദി സുരര് സന്മതേ! 
നീ സവ്വനാണു വാനോക്കും ചെയ”വോന് ചെയിക്കുവോനുമേ 

വാനോരെല്പാം നിന് പ്രസാദാല് മോദിച്ചീടുന്നു നിഭയം.?? 
ഏവം ദേവേശനേ വാഴ്ത്തിക്കുമ്പിട്ടാനാ മഹാമുനി. ൭5 

““സൂയാദിചാപല*മിതു ദേവ, ഞാന് ചെയ്തു വെച്ചതില് 
പ്രസാദിപ്പിക്കുവേന് നിന്നെയെന് തപസ്സ് നശിക്കൊലാ.?? 54 

പിന്നെദ്ദേവന് പ്രീതിപുണ്ടാ മഹഷിയൊട ചൊല്ലിനാൻ: 
**എന് പ്രസവാദാല് വിപ്ര, നിന്െറ തപസ്റ്സേറീടുമേററവും 65 

ഇയാശ്രമത്തില് ഞാന് നിന്നോടൊത്തു വാഴുവനെപ്പൊഴും. 
സപ്ല] സാരസ്വതത്തിങ്കലെന്നെയച്ചിപ്പതേവനോ, 96 

അവനില്ലാ ദുര്ല്പഭമീ ലോകത്തിങ്കല് പരത്തിലും; 

സാരസ്വതം ലോകമവര് പൂകുമില്ലൊരു സംശയം. ?? ൭7 

1 രാഗമോഹമാണ്ട .-- ഭതികപ്രേമം കൊക്കുള്ള മോഹം. 2 സൂയാദീ 

ചാപലം ം ഗാരവം വിട്ടുള്ള ചപലപ്രവൃത്തി. 
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തേജസ്സ്സേറും മങ്കണകചരിത്രമിതിവണ്ണമാം 

മാതര്! ശ്വാവി 1 ന്െറ മകന് സുകന്യോത്ഭവനാണവന്,. ൭൫8 

39, കപാലമോചനകഥ 

തീമ്ഥയാതാവിവരണം (തടര്ച്ച). ദണ്ഡകാരണ്യത്തില് വെച്ചു” 
ത്രീരാമന് വധിച്ച ഒരു രാക്ഷസന്െറ തലയോട്ട” മഹോദരന് എനന 

മഫഷിയുടെ കാലില് പഠററിച്ചേരുന്നതും ഓഈശനസതീത്ഥത്തില് 
ത്തചമനംചെയ്കുയുടനെ ൭ കപാലം വീണുപോകന്തും. അന്നുമുതല് 

ഇ തീത്ഥം “കുപാലമോചനം: എന്ന ചേരില് അറിയപ്പെട്ടുതു ടങ്ങിയതു”. 

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു: 

രാമനായവിടെപ്പാത്തു പൂജിച്ചിട്ടാശ്രമസ്ഥരെ 
അവ്വണ്ണ്മാ മങ്കണകപ്രീതിചെയ്ത ഹലായ്യധന്. 

വിപ്രക്കു ദാനം നല്ലീട്ടാ രാത്രി ചെയ്തുപവാസവും 
മുനിപൂജിതനായ് കാലത്തെഴുന്നേററിട്ടു ലാംഗലി$ കൂ 

മുനീന്ദ്രരെസ്സുമ്മതിപ്പിച്ചാ വെള്ളം തൊട്ടു ഭാരത! 
പോന്നു സത്വരമാ രാമന് തീത്ഥത്തിന്നായ് മഹാബലന്. 3 
ഉടന് പിന്നീടശനസതീത്ഥമെത്തീ ഹലായയധന് 

ു 

കപാലമോചനമതിലത്രേ മാമുനി മുക്തനായ, ട് 

പണ്ടു രാമനെറിഞ്ഞോരു രാക്ഷസന്നുടെ മന്നവ! 

വന്പിച്ച തല കാല്ത്തണ്ടില് പിടിപെട്ട മഹോദരന്,. 6 
മഫാത്മാവായിടും കാവ്യന് 3 ചെയ്തു മുന്പങ്ങു വന് തപം 
ആ മപാത്മാവി നവി ടെത്തോന്നീ നീതികളൊക്കയും; 6 

അധിടെപ്പാത്തു ചിന്തിച്ച, ദൈത്ൃയദാനവവിഗ്രഹം $. 
ബലനാ മുഖ്യതീത്ഥത്തില്ച്ചെന്നിട്ട ധരണീപതേ! 7 
കഹാന്മാരാം ബ്രാഹ്മണക്കു വിത്തം നല്ലീ യഥാവിധി . 

ജനകേജയന് പാഞ്ഞു: 

കചാലകമോചനം ബ്രഹ്മന്, പരമെങ്ങനെ മാമുനി ൫ 

മുക്തനായി ശിരസ്സ്സെന്തേ പററുവാനെത്തു കാരണം? 

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു: 

ഒണ്ഡകാരണൃത്തില് മുന്നം മഹാത്മാവായ രാഘവന് 9 
പാക്കു മ്പാഠം നൃപശാര്ദ്ദ, ല, രാക്ഷസപ്രശമത്തിനായ് 

അനസ്ഥാനത്തില് വികൃതിരക്ഷശ്ശീഷം£ നുറുക്കിനാന് 10 
മൂച്ചയേറും കത്തിയമ്പാലതു വന്കാട്ടില് വീണുപോയ്. 
അതാ മപോടദരനുടെ കണങ്കാലില് തറച്ചുതേ 11 

1 യതിശ്വവയ* വായു ഭഗവാന്. 2 ലാംഗലി ബലരാമന്, 3 കാവ്യന്ം: 
ശുക്രന്. 4 ്തയൈദാനവവീ ഗ്രഹം (ദേവന്മാരുമായിട്ടുള്ള) ദൈതൃന്മാരുട്രോും 
ദാനേവന്മരുടേയ്ും ജുമ്ധം. 5 വികൃതി രക്ഷശ്ശീഷംംദുരത്മോവായ രാക്ഷസന്റെറ 
തല. 
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രാജന്, കാട്ടില് ചുററിടുമ്പോളസ്ഥി കീറി സ്ഫുരിച്ചുതേ. 

അതു ചെന്നു തറച്ചിട്ടാ ദവിജന് പോകാനശക്തനായ 12 

മഹംപ്രാജ്ഞന് പരം പുണൃതീത്ഥക്ഷേത്രങ്ങഠം തോറുമേ. 
പ്രണം നാറിയൊലിച്ചേററം വേദനപ്പെട്ട മാമുനി 198 

എല്പാത്തീത്ഥത്തിലും ചെന്ന മന്നിലെന്നുണ്ട കേടംപ്പു ഞാന്. 

സരിത്സമുദ്രങ്ങളി ലഭങ്ങൊക്കച്ചെന്നു മഹാമുനി 34 

അത്െതെല്പാം ഭാവിതാത്മാക്കഠംമാമുനീന്ദ്രരൊടോതിനാന്. 
സവ്വതീത്ഥസ്ധാനമാന്നും മോചനം നേടിയില്പവന് 15 

ആ വിപ്രേന്ദ്രന് കേട്ട മുനിശ്രേഷ്ഠര് ചൊല്ലിയ വന്മൊഴി. 
സരസ്വതീമുഖ്യതിത്ഥമപ്പോളരശനസം പരം 16 

പാപമൊക്കശ്ശുമിപ്പേഠന്നു സിദ്ധക്ഷേത്രം മഹത്തരം. 
ആ വിപ്രനാശനസമാം തീത്ഥത്തില് ചെന്നണഞ്ഞുടന് 17 

അങ്ങശനസതത്ഥത്തിലുപസ്സശിച്ചനേരമേ 

തലയോടാക്കാലു വിട്ട വീണൂ വെള്ളത്തിലപ്പെഠഴേ; 18 

ആശിരസ്സുങ്ങു വിട്ടപ്പോഠം സുഖമാന്നീടിനാനവന്; 
ആ മൂദ്ധാവോ ജലത്തിങ്കലപ്പേോഠം കാണാതെയായിതേ. 19 
ഉടന് ശിരസ്സു പോയ് ഭൂപ, ശുദ്ധനായ” പാപമററവന് 
പ്രീതനായാശ്രമത്തെത്തീ കൃതകൃത്യന് മഹോദരന്. 20 

പുണ്യാശ്രമമണതഞ്ഞിട്ടു മുക്തനാമാത്തപോനിധി 

അതൊക്കയും ഭാവിതാത്മമുനിമാരോട്ടണത്തിനാന്. 21. 

അവരാ മൊഴി കേട്ടിട്ടാത്തീത്ഥത്തിന്നഥ മാനദ! 
കപാലമോചനാഖ്യാനമൊത്തുചേന്നു കൊളടുത്തുതേ. 22 

വീണ്ടുമാ മുഖ്ൃയതീത്ഥത്തില് ചെന്നുചേന്ന മഹഡഷിയും 

വ൯പെഴും നീര് കുടിച്ചിട്ട സിദ്ധനായീടിനാന് മുനി. ിം 

വി പ്രക്കേറെദ്ദാനമങ്ങു നല്ലിപ്പൂജിച്ച മാധവന് 

വൃഷ്ണീന്്ര൯ ചെന്നിതു രഷംഗുവിന്നുള്ളാശ്രമത്തിലും. ൧. 
ആര്ഷ്ട'ഷേണന് ഘോരതപമങ്ങല്ലോ ചെയ്തു ഭാരത! 
ബ്രാഹ്മണ്യം നേടിയവിടെ വിശ്വാമിത്രന് മഹാമുനി. ക൭ 
സവ്൮വകാമങ്ങളുള്ളൊന്നാണങ്ങു വന്പെഴുമാശ്രമം 

മുനീന്ദ്രരും ബ്രാഹ്മണരും സേവിപ്പേോന്നെപ്പൊഴും വിഭോ! 26 

ശ്രീമാന് ഹലധരന് പിന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാരൊടൊത്തവന് 
ചെന്നു രുഷംഗു ദേഹത്തെ തൃജിച്ചേടത്തു മന്നവ! 77 

രുഷംഗുബ്രാഹ്മണടന് വൃദ്ധന് തപസ്വി ഭരതഷ്ഭ! 
ദേഹത്യാഗത്തിനുന്നീട്ട പലപാടു നിനച്ചുവന് 28 

പരം മക്കളെയൊക്കേയും കൂട്ടിച്ചേത്തു തപോനിധി 
രുഷംഗു ചൊല്ലിനാനെന്നെപ്പൃ,ഥ, ദക**മണഷ്ക്കൂവിന്. ൧൫ 

& പ്പഥ, ദകം ധാരാളം വെള്ളമുള്ള ഒരു സ്ഥലം. (ഒട്ടവില് ആ സ്ഥലം 
പൃഥ, ദകതീത്ഥം ' എന്ന പേരില് പ്രസിദ്ധമായിത്തീന.) 
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രുഷംഗുവിനു വാദ്ധക്യം മുത്തുകണ്ടാത്തപോധനര് 
ആസ്സാരസ്വതതീത്ഥത്തില്ക്കൊണ്ടെത്തിച്ച, തപസ്വിയെം 

പുണൃതീത്ഥങ്ങളുള്ളൊന്നായ് വിപ്രര് സേവിച്ചിടുന്നതില് 
സരസ്വതിയിലാ മക്കളെത്തിച്ചാബ്ബ,ദ്ധിമാനവന് 31 
വിധിപോലങ്ങു നൃപതേ, കുളിച്ചിട്ടാത്തപോനിധി 

അറിഞ്ഞു തീത്ഥമാഹാത്മ്ൃയയം പറഞ്ഞാനൃഷിസത്തമന് 32 
പ്രീതനായ പുരുഷവ്യാഘ്വ, കുഴം മക്കളൊടൊക്കയും : 
**സരസ്വതൃത്തരതടേ പൃഥ, ദകമതില്* പരം 83 
ജപമാന്നുടല് പോക്കീടില് പിന്നെച്ചാവുകയില്പവന്ം*? 

ധമ്മാത്മാവങ്ങുതാന് മുങ്ങിയാചമിച്ചു ഹലായയധന് ൫4 

വി പ്പക്ക പല ദാനങ്ങാം നല്ലീ ബ്രാഹ്മണവത്സലന്, 
ലോകങ്ങളെ ബ്രഹ്മദേവന് സൃഷ്ടിചെയ്മതതുമെങ്ങുവാന്, 35 
ആര്ഷ്ടി ഷേണന് വന് തപസ്സ്റാല് കുരുശ്രേഷ്്, ശിതവ്രരതന് 
ബ്രാഹ്മണ്യമെങ്ങുവാന് നേടി നൃപതേ; മുനിസത്തമന്, 36 
സ.ന്ധുദ്വീപാഖ്യരാജഷി, ദേവാപിയയമതേവിധം 

ബ്രാഹ്മണ്യം നേടിനാനെങ്കോ വിശ്വാമിത്രമഹഷിയും 37 
മഫാതപസ്വി ഭഗവാനുഗ്രവീയ്യന് പുക,ഴചവന്, 
അധിടെച്ചെന്നു ഭഗവാന് ബലഭദ്രന് പ്രതാപവാന്, 38 

40. വിശ്വാമിത്രാദിബ്രാഹ്മണ്യസിദ്ധി 

തീത്ഥയാതാവിവരണം (തുടര്ച്ച). തആൃര്ഷ്ടിഷേണചരിതം. വസി 
ഖൊ കാമേന അനവധി ശബരസൈനുത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതു കണ്ടു” രച 
ഗൃകരിയാണ് വലുതെന്നു മനസ്തിലാക്കിയ വിശ്വവാമിത്രരാജകുമാരന്ം 

തചന്യൂകാണ്ടു പ്രീതനാക്കിയ ബ്രഹ്മാവില്നിന്നു ബ്രാഹ്മണ്യം യോടുന്നതു”ം 

ജനകമേജാന൯ പറഞ്ഞു: 

€ വാനാമാര്ഷ്ടിഷേണന് വന് തപം ചെയ്തതെങ്ങനെ? 
ബാഹ്മണത്വം പരം സിസ്ധൃുദ്വീപന് നേടിയതെങ്ങനെ? 1 
ദേധാപിയെങ്ങനേ ബ്രഹ്മന്, വിശ്വാമിത്രനുമെങ്ങനെ? 
ട.വാനേ, ചൊല്ലുകതു പെരുത്തുണ്ടിങ്ങു കാതുകം. ക 

വധവൈശവ്വധായന൯ പറഞ്ഞു: 

മുന്നം ക്ലായുഗത്തിങ്കലാര്ഷ്ടിഷേണന് ദ്വിജോത്തമന് 

ഗുരു ഗേഹം വാണു നിത്യം നിതൃമദ്ധൃയനോദൃതന്, 3 
നിയം ഗുരുകുലത്തിങ്കലവന് വാണിട്ട മന്നവ! 
ച ദയയ്മുന്തം വന്നതില്ലാ വേദങ്ങഠംക്കും ധരാപതേ! 4 
അവ പെറപ്പൊടും ഭൂപ, തപിച്ചു വന് തപോനിധി 

പിഒന്നെത്ത പസ്സകൊണ്ടിട്ടു മുഖ്യവേദങ്ങഠം നേടിനാന്. ടി 

൫ സരസ്വതിയുടെ വടക്കേ ഭാഗത്തു? ധാരാളം വെള്ളമുള്ള ദിക്കില് ഏ 

ന്നത്ഥം. 
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വിദ്വാന് വേദജ്ഞനദ്ദേഹം സിദ്ധനായൃഷിസത്തമന് 

ആത്തീത്ഥത്തിങ്കലരുളീ വരം മൂന്നു തപോനിധി. € 

““മഹാനദീതീത്ഥമിതിലിന്നുതൊട്ടൊരു മാനുഷന് 

കുളിച്ചാലശ്വമേധത്തിന് പുണ്ണമാം ഫലമാണ്ടിടും. റ് 

ഇന്നുതൊട്ടിവിടെപ്പററുകില്പാ വ്യാളഭയം ദൂഡം 

അതുമല്പല്പയത്നത്താല് പെരുത്തു ഫലമാനിടും.?? 8. 

എന്നുരച്ചതിതേജസ്വി വാനു കേറീടിനാന് മുനി 

ഇമ്മട്ടു സിദ്ധന് ഭഗവാനാര്ഷ്ടി ഷേണന് പ്രതാപവാൻ. 9 

ആത്തീത്ഥത്തില്ത്തന്നെയങ്ങു സി സുദ്വീപന് പ്രതാപവാൻ 

ദേവാപിയ്ും മഹാരാജ, ബ്രാഹ്മണ്യം നേടിയയത്തമം. 10 

അവ്വണ്ണം കാശികന് താത, തപോനിത്യന് ജിതേന്ദ്രിയന് 

നന്നായ'ച്ചെയ്യ തപസ്സാലേ ബ്രാഹ്മണത്വത്തെ നേടിനാന്. 11 

മഹാനായ ഗാധിയെന്നുണ്ടായ” ക്ഷത്രിയന് മന്നില് വിശ്രുതന് 

അവന്െറ പുത്രന് നൃപതേ, വിശ്വാമിത്രന് പ്രതാപവാൻ. 12 

ആക്കാശികനൃറപന് താത, മഹായോഗിയ്യമായി പേ.ല് 

പുത്രന് വിശ്വാമിത്രനെത്താന് രാജാവാക്കിത്തപോനിധി 19 

ദേഹന്യാസത്തിനായുന്നി ,യവനോടോതി നാട്ടുകാര്: 

““പോയീടൊല്ലേ മഹാപ്രാജ്ഞ, ഭയാല് കാക്കുക ഞങ്ങളെ. ?? 

എന്നു കേട്ടാഗ്ലാധി പിന്നെച്ചൊന്നാന് നാട്ടാരൊടപ്പ്ൊഴേ; 

“വിശ്വമാകും ജഗത്തിന്നു ഗോപ്യാവാഃയീടുമെന്മകന്??" 12 

എന്നുരച്ചപ്പൊഴേ ഗാധി വിശ്വാമിത്രനെയാക്കിയും 

വാനേറീ നൃപതേ, വിശ്വാമിത്രന് മന്നവനായിനാന്. 16 

യത്തിച്ചിടും ഭൂമി കാപ്പാ൯ ശക്തനാവുന്നതിലപ്പവന് 

കേട്ടുകൊണ്ടാനാ നൃപതി പരം രക്ഷോമഹാഭയം ?. 17 

പുറപ്പെട്ടു പുരം വിട്ടു നാലംഗപ്പടയൊത്തവന് 

ഒട്ടേറെ വഴി പോന്നിട്ട വസിഷ്യാശ്രമമെത്തിനാന്. 18 

അവന്െറ ഭടരൊട്ടേറെച്ചെയ്താരങ്ങനയം* നൃപ! 

പരം വസിഷ്യഭഗവാന് വിപ്രനാശ്രമമെത്തിനാന്. 19 

പിന്നെക്കണ്ടു മഹാരണ്യൃം മുററും ഭഞ്ജിച്ചിടന്നതും 

അവനില് ക്രുദ്ധനായ" ഭൂപ, വസിഷ്ടന് മുനിസത്തമന്. 20 

ഘോരരാകും ശബര * രെത്തീക്കെന്നായ"പ്പയ്യൊടോതിനാന് 

അതു കേട്ടിട്ട സൃഷ്ടിച്ച, ധേനു ഘോരമനുഷ്യരെ; 21 

അവരാക്കാട്ടി ലെത്തീട്ട ഭഞ്ജിച്ച, ദിക്കിലൊക്കയും. 
വിശ്വാമിത്രന് ഗാധിസുനു സൈന്യം പാഞ്ഞതു കേട്ടുടന് 22 

1 വീശ്വംംഅഖിലം. 2 ഗേഡ്ലോവുടര ക്ഷീതാവു”. 3 രക്ഷോമഹാഭയം-ം 

രാക്ഷസന്മാര1ല് നിന്നുള്ള വലീയ പേടിം 3 അനയംംഅന്യായം; അക്രമം. 

5 ശബരര്.ംകാട്ടാളര്. 
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തപസ്സതാന് മേലെയെന്നായ' തപനസ്സിന്നായൊരുങ്ങിനാന്. 

അചന് സരസ്വതീതീത്ഥമതില് ഭൂപ, സമാഹിതന് ക 

വ്രതോപവാസാദികളാല് ദേഹശോഷം വരുത്തിയോന് 

ജലാഹാരന് വായുഭക്ഷനില തി ന്മോനുമായിനാന് 24 

സ്ഥണ്ഡിലത്തില് കിടപ്പോന:യ്മദ്റോരോ നിയമസ്ഥനായ് 

വ്രതവിഘലം പലകുറിയവന്നൊപ്പിച്ചു ദേവകഴം 26 

നിയമത്തില് ബ്ൃ,ദ്ധിയവന്നില്ലാതായീലൊരിക്കലും. 

പരം പെരുത്തു യത്നത്താല് ബഹു വന് തപമാന്നവന് 26 

തേജസ്സിനാല ക്കതുല്യനായിനാന് ഗാധിനന്ദനന് . 

അമ്മട്ട തപമാന്നോരാ വിശ്വാമിത്രനെ നാനുഖന് ൧77 

അറിഞ്ഞു തേജസ്വി വരം കല്പിച്ച, വരദന് പരം. 

വരം വാങ്ങീ “ബ്രഹ്മണ നാവണം ഞാ'നെന്നവന് നുപ! 28 

ആവട്ടെയെന്നാന് ബ്രഹ്മാവു സവ്വലോകപിതാമഹന്. 

ബ്രാഹ്മണത്വം ഘോരതപംകൊണ്ട നേടിപ്പുക്വന് 29 

മന്നിലൊക്കസ്സുഞ്ചരിച്ച, കൃതാത്ഥനമരോപമന്. 

രാമനാ മുഖ്യതീത്ഥത്തില് കൊടുത്തു പല വിത്തവും 0 

പാലുള്ള നല് പ്പൈക്കളേയും യാനശയ്യാസനങ്ങളും 
വ്ര്ൂങ്ങളാഭരണവും നന്നായുള്ളന്നപാനവും 31 

കൊടുത്തു നന്ദിയാല് ഭൂപം വിപ്രരെപ്പൂജചെയ്തവന്. 
പിന്നെ രാമന് പോന്ന രാജന്, ബകാശ്രമമതിങ്കലും 

ദാലഭൃയന് ബകന് തീവ്രതപം ചെയ്തതക്ങെന്നു കേഠംവിയാം. 

41 ബകദാല് ഭ്യാഭിചാരം 

തീത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടര്ച്ച). മഹഷ്ധിയായ ബകദാല ഭ്യന് 
ധൃതരാഡ്യരോടട പതശ്തുക്കളെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. രാജാവു” ചത്ത പത്തുക്കളെ 
കൊണ്ടപോകാന് പറയുന്നു. മഹവ്ധി ചത്ത പത്തുക്കളടെ മാംസം അറു 
ത്തെടുത്തു” വൃതരാഷ്ടരാജ്യക്ഷയത്തിനായി അഗ്നിയില് ഹോമിക്കുന്നും 
രാജ്യം ക്ഷയിക്കുന്നതു കണ്ടു” വൃതരാഡ്യര് മഹഷ്ധിയോട ക്ഷമായാചനം 
ചെയുന്നു. ശാപമോചനം. ത്ത ബകദാല”ഭ്യന്െറ തആത്രമത്തില് ചെന്നു 
വന്ദിച്ചതിനു ശേഷം ബലരാമന് വസിദ്ലാപവാഹത്തിലേക്കു പോകുന്നും 

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു: 

ബ്രഹ്മ ഘോഷം മുഴങ്ങീടടമങ്ങെത്തീ യദനന്ദനന് 
അങ്ങാശ്രമം വാഴ്വു നൃപ, ബകദാല്ഭൃയന് തപോനിധി. 2 

ഹോമിച്ച, വൈചിത്ര്യവീര്യധൂതരാഷ്ടന്െറ രാഷ്ട്മേ 
ഘോരരൂപതപസ്സറാലേ ദേഹശോഷം വരുത്തിയോന് ക 

പെരുകും ക്രോധമുഠംക്കൊണ്ടാദ്ധമ്മനിഷ്യന് പ്രതാപവാൻ. 
പന്തീരാണ്ടുള്ളൊരാസ്സ്റത്രം നൈമിഷേയ*ക്കു മുന്നമേ 3 

ൽ നൈമിഷേയര്---നൈമിഷം എന്ന കാട്ടില് താമസിക്കുന്നവര്. 
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വിശ്വജിത്തിന് മേല്ക്കഴിയേപ്പാഞ്ചാലം പുക്കു താപസര് 

അങ്ങു രാജാവൊടത്ഥിച്ചര ദക്ഷിണഷ്ക്ായ” മഹഷികഠം. 4 

ബലമോടും വ്യാധിയററുള്ളിരുപത്തൊന്നു വത്സരേ 

ബകദാല്ഭ്ൃയന് ചൊല്ലിയവരോടു “:ഭാഗിക്ക ഗോക്കളെ, ൭ 

ഞാനീപ്പശുക്കളേ വിട്ടു നരേന്ദ്രനൊടിരക്കുവന്”* 

എന്നാ മുനികളൊടൊക്കച്ചൊല്ലിബ്ഭൂപ, പ്രതാപവാൻ 6 

ധൃതരാഷ്ടന്െറ ഭവനം ഗമിച്ചു, ബ്രാഹ്മണോത്തമന്. 
ധൃതരാഷ്ടഷയിതിപനോടരികില്ച്ചെന്നണഞ്ഞവന് 7 

യാചിച്ച പൈക്കളെദ്ദാല്ഭ്യനവന് കോപിച്ചു ചൊല്ലിനാൻ 
യദ്ദച്ഛയാ ചത്ത പശുക്കളെപ്പാത്തു മൃപോത്തമയ: 

“4ബ്രഹ്മബന്ധോ, ? വേണമെങ്കില് കൊണ്ടുപോകീപ്പശുക്കളെ?? 
ജ്ൂഷിയാ വാക്കു കേട്ടിട്ട ചിന്തിച്ച, ധമ്മവിത്തമ൯. 

“അയ്യോ! കഷ്ടം! സദസ്സറിങ്കല് ക്രുരവാക്കെന്നൊടോ തിനാന് .? 
ഒട്ടനേരം ചിന്തചെയ്ത രോഷം പൂണ്ടാ ദ്വിജോത്തമന് 10 

ധൃതരാഷ്ടക്ഷിതീശന്െറ വിനാശത്തിന്നുറച്ചുതേ 

ചത്തവററിന് മാംസമറുത്തെടുത്താ മുനിസത്തമന് 11 

ഹോമിച്ച, ധൃതരാഷ്യോവ്വീനാഥരാഷ്ട ത്തെ മുന്നമേ. 
മിന്നും സരസ്വതീതീത്ഥത്തിങ്കല്ത്തീയിട്ടെരിച്ചുവന് 12, 

ബകദാല്ഭൃന് മഹാരാജ, പരം നിയമമാണ്ടവന് 
ആ മാംസംകൊണ്ടവനുടെ രാഷ്ട്രം ഹോമിച്ചു താപസന്. 13 

ഈഗ”ഘോരസത്രം വിധിയാംവണ്ണമങ്ങു തുടന്നതില് 
ക്ഷാമിച്ച, ധൂ തരാഷ്ട്ന്െറ രാഷ്ട്മങ്ങുടനേ നൃപ! 14 

ആ മന്നവന്െറയാ രാഷ്ടം ക്ഷ യിക്കുംവണ്ണമങ്ങുടന് 
മഴുകൊണ്ടു മുറിച്ചീടം കാനനംപോലെയായ് വിഭോ! 15 

ആപത്തില്പ്പെട്ടു ചിതറിച്ചൈതന്യം കെട്ടവണ്ണുമേ 

അവ്വണ്ണം ചിന്നിടും രാഷ്ട്രം പാത്തിട്ടാ മനുജാധിപന് 16 

മാക്രി ക്കൊണ്ടാന് നരപതേ, ചിന്തയാണ്ടീടിനാന് പ്രഭ. 
മോചനത്തിന്നു യത്തിച്ച, വിപ്രരോടൊത്തു മുന്നമേ 17 

ശ്രേയസ്സറവന് കണ്ടതില്പാ ക്ഷയിച്ചീടുന്നു രാഫ്ടവും; 
ക്ഷീണിച്ചിതാ മന്നവനും സന്മതേ, വിപ്രരും പരം, 18 
രാഷ്ടത്തിന് മോചനത്തിന്നാ റുപനാകാഞ്ഞനേരമേ 
പ്രശുക്കാരോടായവിടെച്ചോദിച്ച, ജനമേജയ! 19 

പ്രശ്ൂ ഓാരുടനേ ചൊല്ലീ: ““പശുവഞ്ചന ചെയ്തു നീ 
മാംസങ്ങളാല് നിന്െറ രാഷ്ടം ഹോമിപ്പൂ മുനിയാം ബകന്, 

അവന് ഹോമിക്കുമീ നിന്െറ രാഷ്ട്മേററം ക്ഷയിക്കയാം 

3. ബ്രഹ്മബസ്ു -നാമമത്രേബ്രാഹ്മണന്. 2 ധൃതരാഷ്ട്ോവ്വീനാഥരഷ്ഠംചഡ്യത 
രഷ്ടേരാജാവി ന്െറ രാജ്യം. 
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അവന്െറയീത്തപക്കമ്മംമുൂലമാം നിന് വിപത്തെടോ 21 

സരസ്വതീവാരികുഞ്ജത്തവനെത്തെളിയിക്ക നീ.?? 
സരസ്വതിക്കുടന് ചെന്നാ നൃപന് ബകനൊടോതിനാന് രഗ; 

നിലത്തു തല കുമ്പിട്ടു കൈകൂപ്പിബ്ഭരതഷ്ഭ! 
“€ ഭഗവാനേ, പ്രസാദിക്കുകപരാധം ക്ഷമിക്ക മേ. 28 

ധൌനഡ്ൃത്താല് ലുബ്ദനായ” ബുദ്ധി കെട്ട മാക്ട മെനിക്കിനി 

നീതന്നെ ഗതി നീ നാഥന് പ്രസാദി ച്ചീടവേണമേ.?? 4 

ശോകംകൊണ്ടുള്ള കെട്ദേവമായവന് വിലപിക്കവേ 

അവന്നു കനിവുണ്ടായീ മോചിപ്പിച്ചിതു രഷ്ടവും. 25 

ജഷിയുള്ള തെളിഞ്ഞിട്ട സംരംഭം കൈവെടിഞ്ഞവന് 

അവന്െറ രാഡ്ട്മുക്തിക്കു പിന്നെ ഹോമിച്ചിതാഹുതി. 2൫6 

രാഷ്ടത്തെ മോചനംചെയ്ത വാങ്ങിയേറെപ്പശുക്കളെ 
ഹൃഷൂനായ് നൈമിഷാരണ്യം ഗമിച്ചു വീണ്ടമായവന്. 27 

ധൂതരഷ്ടന് ധമ്മശീലന് സ്വാസ്ഥ്യമാന്നു മഹാശയന് 
രാജാവേറെപ്പുഷ്ടിയാന്നു തന് പുരത്തേക്കുമെത്തിനാന്. 28 

ഉദാരധീയാത്തീത്ഥത്തില് ബ്ബഹസ്പൃതി മഹീപതേ! 
അസുരപ്രക്ഷയത്തിന്നും വാനോക്കൃ,ദ്ധിഭക്കുമങ്ങനെ മുറ 

ഇഷ്ടി ചെയ്തിതു മാംസത്താല് ക്ഷയിച്ച ദൈത്യരപ്പൊഴേ 
ഭഞ്ജിക്കപ്പെട്ട യൃദ്ധത്തില് ജയം നേടുമമത്ത്യരാല്, 90 

വിധിയാമ്മട്ടായവിടെ വിപ്രക്കേകിപ്പുക വന് 
അശ്വങ്ങളശ്വതരികഠം തേരാനകളിവറെറാടും 31, 

മ ഹാഹരതങ്ങളെയും പെരുത്തു ധനധാന്യൃവും 
യയാതിതീത്ഥം പൊയ്ക്കൊണ്ടാന് മഹാബാഹു മഹീപതേ! 32 

മഹാത്മാവാം നാഹുഷനാം യയാതിയയുടെയദ്ധ്വരേ 
ഒഴു ടഖിയങ്ങു നൃപതേ, നെയ്യും പാലും സരസ്വതി. 33 

ഇഷ്ടി ചെയ്തവി ഭദെബ് ഭൂപന് യയാതി പുരുഷഷ്ഭന് 

മേല്ലോട്ടയന്നാന് നന്ദിച്ചു പുണ്യലോകങ്ങഠം നേടിനാന്., 34 

യയാതിരാജാവവിടെ യജിക്കെപ്പിന്നെയും പ്രഭോ! 
ഓഈദാര്യമേററവും കണ്ടു തന്നിലത്യന്തഭക്തിയും 9 

ഉള്ളി ലോക്കുന്ന കാമങ്ങളൊക്ക വിപ്രക്കു നല്ലിനാഴഠം, 

യ ജ്ഞത്തിങ്കല് ക്ഷണിച്ചുള്ളോരാരാരെവിടെ നിന്നുവോ 96 

സരിദ്പ്ധരയവന്നങ്ങ ഗൃഹാദി ശയനാദിയ്യം 

ഷഡ്ധസാന്നവു മെന്നല്പാ പലമാതിരി ദാനവും. 977 

അവര് മന്നന്െറ വലിയ ദാനമെന്നു നിനച്ചുടന് 
നന്ദിച്ചു വാഷി നൃുപനെ നല്പാശിസ്സകളേകിനാര്. 38 

3 തെളി യിക്കംപ്രസാദിപ്പിക്ക. 2 സംരംഭംകോപം, 3 ടദ്ധിടഅഭിവ്ൃമ്ധി. 
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യജ്ഞസമ്പത്തി നാലങ്ങ ദേവഗന്ധവ്വര് നന്ദിയാല് 

മത്ത്യരായീ വിസൂയിച്ചു യജ്ഞസമ്പത്തു കണ്ടവര്. 39 

മഹാത്മാ കൃതാത്മാ മഹാദാനനിത്യന് 
മഹാധമ്മസല്ക്കേതുവാം താലകേതു 
മഹാവേഗമേറും വസിഷ്യാപവാഹം 
ധൃതാത്മാ ജിതാത്മാവു പിന്നീടു പുക്കാന് . 0 

42. വസിഷ്യാപവാഹചരിതം 

തീത്ഥയാത്രാവിവരണം(തുടര്ച്ച). വസിഷ്യാചവാഫഹതീത്ഥത്തിന്െറ 
ഉത പത്തി. വിശ്വാമിത്രന് തപശൃക്തികൊണ്ടു സരസ്വതിയെ പ്രതൃക്ഷ 
പ്പെടുത്തി വസിഘ്:നെ തന്െറ അടുക്കലേക്കു കൊണ്ടുവരണമെന്ന” ആവ 
ശ്ൃപ്പെടന്നു. നദി വസിഷ്യനെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടു ചെലുന്നുവെങ്കിലും വി 
ശ്വ്വാമിതതന്െറ ദുരുദ്ദേശം മനസ്തിലാക്കി ത്ത മഹഷ്ധിയെ നേരെ കിഴ 
ക്കോട്ടൊഴുക്കിക്കൊണ്ട പോയി രക്ഷിക്കുന്നു. ഭ്രുദ്ധനായ വിശ്വാമിതൃന്.. 
നദിയിലെ ജലം ചോരയായിത്തീരടെ എന്നു ശപിക്കുന്നു. അന്നുമുതല് 
ആ) തീര്ത്ഥം “വസിഷ്യാപവാഹം? എന്നു പേരില് പ്രസിദ്ധമായിത്തീ 
രുന്നു. 

ജനമേജയന് പറഞ്ഞു: 
ഈ വസിഷ്യാപവാഹത്തി ലൊഴുക്കേറിയതെങ്ങനെ? 

ഈ മഹാനദിയെന്തിന്നു വഹിച്ചാളീ മഹഷിയെ? [ 
ഇവന്നെങ്ങനെയായ” വൈരമെന്തുവാന് കാരണം പ്രഭോ! 
ചോദിക്കുന്നേന് മഹാപ്രാജ്ഞ, തൃഏിയായീലച്ൊല്ല മേ. 2 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

വിശവാമിത്രഷിക്കു വസിഷ്യന്നുമേ ഭരതഷ്ഭ! 
തപസ്തുദ്ധയിനാലേററം വൈരമുണ്ടായി മന്നവ! 3 

വസിഷ്യന്നാശ്രരം സ്ഥാണതീത്ഥത്തിങ്കല് മഹത്തരം 
പൂവ്വപാശ്വത്തിലാം ധീമാന് വിശ്വാമിത്രന്നുമങ്ങനേ. 4 
അങ്ങല്ലോ സ്ഥാണു മഹിതവന്തപം ചെയ്ത മന്നവ 
അങ്ങാണവന്റെയാഗ”“ഘോരകമ്മം ചൊല്വു മനീഷികയം. 5൭ 
സരസ്വതിയെയാ സ്ഥാണഭഗവാന് പൂജചെയ്തിഹ 
സ്ഥാപിപ്പിച്ചീടിനാന് തീത്ഥം സ്ഥാണുതീത്ഥാഭിധം പ്രഭോ! 
ആത്തീത്ഥത്തില് സുരരഭിഷേചിച്ച, സ്തന്ദനേ യൃപ!. 
മഹാസേനാധിപതൃത്തില് സുരാരികലഹാരിയെ. 7 

ആസ്സാരസ്വതതീത്ഥത്തില് വിശ്വാമിത്രന് മഹാമുനി 
വസിഷ്യനേ വന്തപപസ്സാല് വരുത്തിയതു കേക്കു നീ. 8 
വിശ്വാമിത്രവസിഷ്യന്മാര് നാഠംതോറുമവര് ഭാരത 
തീവ്രസ്പദ്ധ തപസ്സിങ്കല് ചെയ്തുവനൂ തപോധന. ടഃ 
അതില് സന്താപമാണ്ടേററം വിശ്വാമിത്രന് മഹാമുനി 
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വസിഷ്ടനുടെ തേജസ്സ് കണ്ട ചിന്തയിലാണ്ടുപോയ്. 10 

ധമ്മനിത്ൃനവന്നേവം ബുദ്ധിയയണ്ടായി ഭാരത! 

“തപോധനനെയെന് ചാരത്തീസ്സ്റരരസ്വതിയിങ്ങുടന് 11 

ഒഴുക്കിനാല് വരുത്തീടും ജപംചെയ്യും വസിഷ്ടനെ 
ഹനിക്കുവേനിങ്ങണഞ്ഞാ ദ്വിജേന്ദ്രനെയസംശയം.? 12 

എന്നുറച്ചിട്ട ഭഗവാന് വിശ്വാമിത്രമഹാമുനി 
സൂരിച്ചിതു സരികഷ്റേഷ്യയാളെ ക്രോധാരുണേക്ഷണന്. 13 

ആ മുനീന്ദ്രന് സൂരിച്ചീടുമവളേററമുഴന്നു പോയ? 
മഹാവീര്യന് കോപിയിവനെന്നറി ഞ്ഞോരു ഭാമിനി. 14 

ഉടന് വിറച്ചു വൈവണ്ണ്യംപുണ്ട കൈതൊഴുതപ്പ്പൊഴേ 
വിശ്വാമിത്രമുനീന്ദ്രന്െറ മുന്പില്ച്ചെനന൬ സരസ്വതി. 15 

വീരന് മരിച്ചോരു നാരിപോലേററം ദുഃഖമാന്നവഠം 
“എന്തു ചെയ്യേണ്ടു? ചൊല്ലെ”ന്നു മുനീന്ദ്രനോട ചൊല്ലിനാഠം. 

ക്രദ്ധന് ചൊല്ലീ മുനി“യുടന് വസിഷ്നെ വരുത്തുക 
ഹനിപ്പേനിപ്പൊളിവനെ'യതുകേട്ടഴറീ നദി. 117 

അവളപ്പോഠം കൈതൊഴുതു പുണ്ഡരീകനിഭാക്ഷിയായം 
വിറച്ചിതേററം പേടിച്ചു കാദ്റോറ ലതപോലവേ. 18 

ആ നിലയ്ക്കാ വന് നദിയെക്കണ്ടിട്ട മുനി ചൊല്ലിനാൻ: 
*“നിശ്ശങ്കമെന്െറയരികില് വരുത്തു നീ വസിഷ്ടനെ.?? 19 

അവളീച്ച്ചൊല് കേട്ടറിഞ്ഞു ദുഷ്ൂമാകും ചികീഷിതം 

അതുലൃമാം വസിഷ്ടന്െറ വന് പ്രഭാവമറിഞ്ഞവഠം 20 

വസിഷ്യന്െറയടുത്തെത്തീട്ടീക്കാര്യത്തെയുണത്തിനാഠം 
ധീമാന് വിശ്വാമിത്രനരുഠംചെയ്യവണ്ണം മഹാനദി 21 

ഇരുപേരുടെയ്യം ശാപം പേടിച്ചേററം വിറച്ചവഠം 
ജുഷിവിത്രാസിത്* പരം മഹാശാപം നിനച്ചവയം. 2൧ 

മെലിഞ്ഞു വിളറിച്ചിന്തയാന്നു കണ്ടവളോടുടന് 
രാജാവേ, ചൊല്പി ധമ്മിഷ്യന് വസിഷ്യന് മനുജോത്തമന്: 23 

ട് മുഹാനദി, സ്വവാത്മരക്ഷ ചെയ്യകെന്നെയൊഴുക്കു നീ 

വിശ്വാമിത്രന് ശപിച്ചേക്കും നിന്നെശ്ശുചിക്കവേണ്ടെടോ.?? 24 

കൂപാലുവാമവന് ചൊന്ന വാക്കു കേട്ടു മഹാനദി 
കാര്യ, ചിന്തിച്ചി“തെത്തു ചെയ്തുവെന്നാല് ശുഭം വരും?” 25 

അവക്കു ചിന്തയുണ്ടായി“തെന്നിലേററം വസിഹ്നോ 
കനിവു നിത്യമവനു ഹിതം ഞാന് ചെയ്തുകൊള്ളണം? 26 

രാജന്, പിന്നെത്തന് കരയില് ജപിക്കുമുഷിമുഖ്യനെ 

ഹോമം ചെയ്യും കാശികനെക്കണ്ടിട്ടോത്തു സരസ്വതി. 27 

& ട്ടഷിവിത്രാസിതംമഹഷി മാരില് നീന്നു പേടിപൂണ്ടവയം. 
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ഇതു ലാക്കെന്നു കരു തീട്ടപ്പോഠംത്തന്നെ മഹാനദി 
വക്കിടിച്ചേന്തിനാഠം തന്െറയുക്കിനാലാസ്സ്റരിത്തുടന്. ക 

വക്കിടിച്ചതിനോടൊപ്പമൊലിച്ചിതു വസിഷ്കനും 
ഒലിക്കുമ്പോഠ: സ്തൃതിച്ചാനാസ്സരസ്വതിയെ മന്നവ! 9 

* “പിതാമഹസരസ്സിങ്കല്നിന്നേറേറായം ന സരസ്വതി! 

നിന് മുഖ്യാം ഭസ്സകൊണ്ടല്ലോ ലോകമൊക്ക നിറഞ്ഞതും. 30 

നീയേ വ്യോമഗയായ' ദേവി, വെള്ളം മേഘത്തിനേകുവോയം 
നീയേ സലിലമൊക്കേയും നിങ്കല്നിന്നെന്നറിഞ്ഞു ഞാന്. 

തുഷ്ടി പിന്നെദൃതിയുമക്കീത്തിയും സിദ്ധി ബുദ്ധിയും 

വാണിയും സ്വാഹയ്യം നീയേ നിന്േറതീഷയലകൊക്കയും. 32 

നീയേ നാലായ്* സവ്വഭൂതങ്ങളിലും വാണിടുന്നവഠം.?* 
ഏവം മഹഷി വാഴാത്തീടും സരസ്വതി ധരാപതേ! 93 

വിശ്വാമിത്രാശ്രമത്തേഴ്തറാ വിപ്രേന്ദ്രനെയൊഴുക്കിനാരം; 
ചെന്നു വിശ്വാമിത്രനോടു കേഴപ്പിച്ചാളാ മുനീന്ദ്രനെ 34 

സരസ്വതിയണഞ്ഞിങ്ങു കണ്ട കോപമിയന്നവന് 

ഉടന് വസിഷ്യാന്തകരമായയധം തേടി നോക്കിനാന്. 35 

അവനെ ക്രുദ്ധനായ” ക്കണ്ടാ ബ്രഹ്മ ഹത്യയാടയാല് നദി 
വസിഷ്യനെ കിഴക്കോട്ടങ്ങൊഴുക്കീ മടിയെന്നിയേ 96 

ഇരുപേര് ചൊന്നതും കേട്ട വഞ്ചിച്ചാഗ്ലാധിപുത്രനെ. 
വസിഷ്യമുനിയെക്കൊണ്ടുപോയതായ് പാത്തുകണ്ടുടന് 377 

ചൊല്ല്രീ സംഭ്രുഭ്ധനായ് വിശ്വാമിത്രനേററമമഷണന്. 
“മഹാനദി, ചതിച്ചെന്നെ വീണ്ടുമേ നീ ഗമിക്കയാല് ി 

കല്യാണി, രക്ഷോഗ്രാമത്തില് വേണ്ടും ചോരയൊഴുക്കു നീ. ”* 

ധീമാന് വിശ്വാമിത്രനേവം ശപിച്ചപൊരു സരസ്വതി 39 

ചോരനീര് കലരും വെള്ള മൊഴുക്കിയെൊരു വത്സരം. 
പിന്നെദ്ദേവഷിഗന്ധവ്വരപ്പരസ്്രീഗണങ്ങളും 40 

സരസ്വതിയെയമ്മട്ടു കണ്ടു ദു3ഃഖിച്ചിതേററവും. 

ഏവം വസിഷ്യാപവാഹം പുകഴ നൂ പാരില് മന്നവ! 

പിന്നെത്തന്വഴിയേതന്നെയൊലിഫ്ലിതു മഹാനദി. ക 

ൽ വസിീഷ്യന്തേകരംംവസീഷ്യനെ കൊല്പാനുള്ളതു”. 
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തര്ീത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടര്ച്ച). വസിഷ്ഠാപവാഹത്തിലെ ചോര 
കടിക്കാന് രാക്ഷസചിശാചാദികഠാ വന്നെത്തുന്നു. മഹവ്ധിമാരുടെ 
അപേക്ഷയനുസരിച്ചു ശിവന് നദിക്കു ശാപമോക്ഷം നലുന്നു. ചോര 
കിട്ടാതെ പട്ടിണിയായിപ്പോയ രാക്ഷസാദികര്ാക്കു” മഹവ്ധിമാരുടെ 

അപചേക്ഷയനുസരിച്ചു നദി സദഗതി കൊടുക്കുന്ന. ഈ വസിഷ്ഠാപവാ 

ഫഹത്തിലും മാറും സ്ലാനംപചെയയ ബലരാമന് സോമതീത്ഥത്തിലേക്കു 
പോകുന്നും 

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു: 

ധീമാന് വിശ്വാമിത്രനവന് ക്രദ്ധനായിശ്ശുപിച്ചവഠം 
ആ സ്വച്ചുമായ തീത്ഥത്തിലൊലിപ്പിച്ചിതു ശോണിതം. 2. 

ഉടനങ്ങെത്തി രാജാവേ, രാക്ഷസന്മാര്കഠം ഭാരത! 

അങ്ങു ചോര കുടിച്ചൊത്തു സുഖമായ്ക്കൂടിയേവരും. ക 

അതിനാല് സുഖമാനിട്ട തൃപ്രായല്പലെന്നിയേ 
നൃത്തംവെച്ചു ചിരിച്ചാരത്തു സ്വഗ്ലൂജിത്തുക്കടംപോലവേ. 8 
ഒട്ടുകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട തപസ്സ്റാന്ന മഹഷികരം 
തീത്ഥ യാത്രയ്ത്കെത്തുകൂടീ സരസ്വതിയില് മന്നവ! 4 
ആത്തീത്ഥങ്ങളി ലൊക്കേയും കുളിച്ചു മുനിപുംഗവന് 
ഏററം പ്രീതി കലന്നിട്ട തപോലുബ്ബര് വിചക്ഷണര് 6 
പിന്നെച്ചോരയൊഴുക്കുന്ന തീത്ഥം പുക്കിതു മന്നവ! 
പരം മ ഹാഭാഗരുഗ്ര തീത്ഥത്തില്ച്ചെന്നണഞ്ഞുടന് 6 
സരസ്വതീജലം ചോര കലന്നങ്ങനെ കണ്ടഹോ! 
പെരുത്തു രാക്ഷസര് കടിക്കുന്നതും ഗൃപസത്തമ! 7 

ആ രക്ഷസ്സകളെപ്പാത്തു മുനിമാര് നൃപം സുവ്രതര് 
സരസ്വതിയെ രക്ഷിപ്പാന് പരം യത്നം തുടങ്ങിനാര്. ൫ 
ആ മഹാഭാഗരെല്ലാരുമൊത്തുകൂടി മഹാവ്രതര് 
വിളിച്ചാ മുഖ്യനദിയോടുരച്ചാരപ്പൊളിങ്ങനെ: 9 
“കാരണം ചൊല്ല കല്യാണി, നിന്െറയീ ഹ്രദമെനത്തുവാന് 
ഇമ്ഃട്ടാകലമായ്ടാന്? കേട്ടു ഞങ്ങഠം തുനിഞ്ഞിടാം.?? 10 
ടൻ നടന്നതൊക്കേയും വിറപുണ്ടോതിനാളവഠം 

൭8ഖ 'ക്ഷ മ വളെപ്പാത്തു പറഞ്ഞഠരാത്തപോധനര്: 13 
**ഞങ്ങാം കേട്ട കാരണവുമനഘേ, കേട്ട ശാപവും 

യത്നം ചെയ്യാം താപസന്മാരാകുമീ ഞങ്ങളൊക്കയും.?? 12 

എന്നാ നദിയൊടോതീട്ടു തമ്മില്ച്ചൊല്വീടിനാരവര് 
സരസ്വതിയെ നാമെല്ലാമീശ്ശാപം വേര്പെടുത്തണം. 16 
ആ വിപ്പരെല്പാം രാജാവേ, തപസ്സറാല് നിയമത്തിനാല് 
നാനായ മോപവാസത്താല് വ്രതകൃ ച് ് രങ്ങളാലുമേ 14 
ആരാധിച്ചാപ്പശു പതി ജഗല്പ്പുതി മഹേശനെ 
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സരസ്വതീനദീദേവിയാഠാംക്കു മോചനമേകിനാര. 12 

അവക്കള്ളാ പ്രഭാവത്താല് സ്വാസ്ഥ്യമാന്ന സരസ്വതി 

പ്രസന്നജലയായ”ത്തീര്നൂ പണ്ടത്തേപ്പോലെയങ്ങനെ; 316 

മോചനംവന്നൊരു മഹാനദി ശോഭിച്ചു മുന്പടി . 

മുനിമാരാ നിലക്ക്കാക്കിക്കണ്ട സാരസ്വതോദകം 17 

അവരെശ്ശൂരണം പുക്കൂ വിശപ്പേറന്ന രാക്ഷസര്. 

വിശന്ന രാക്ഷസരുടന് കൈകൂപ്പി ക്കൊണ്ട മന്നവ! 18 

കനിവുള്ളാ മുനികളോടൊക്കയും ചൊല്ലി വീണ്ടുമേ: 

€€ഞത്ങഠം ശാശ്വതമാം ധമ്മംകെട്ടു പാരം വിശന്നവര് 49 

സ്വാതന്ത്രയമില്പാ ഞങ്ങഠംക്കു പാപകമ്മങ്ങഠം ചെയ്വതില്. 

ഭവാന്മാര് കനിയാഞ്ഞിട്ടം ദുഷ്ണുമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടുമേ 20 

ഞങ്ങഠംക്കു പാപം വായ്ക്കുന്നു ഞങ്ങളോ ബ്രഹ്മരാക്ഷസര്. 

യോനി ദോഷംമൂലമായി യോഷില്പ്പാപത്തിനാലുമേ 21 

ഇരവണ്ണമേ വൈശ്യശൂദ്രന്മാരില് ക്ഷത്രിയരിങ്കലും 

ബ്രഹ്മ ദ്വഷികളാരിങ്ങു രാക്ഷസന്മാര്കളാമവര് 22, 

ആചാര്യനെഗ്ഗരുവി നെയയത്വികിവൃദ്ധജനത്തെയും 

പ്രാണിജാലത്തെ നിന്ദിപ്പോരിങ്ങു രാക്ഷസരാമവര് . 29 

എന്നാല് ഞങ്ങരംക്കരുളവിന് താരണം! ദ്വിജമുഖ്യരേ! 

ലോകത്തി ലൊക്കയ്യും നിങ്ങഠം താരണത്തിന്നു ശക്തരാം.?* 24 

അതു കേട്ടിട്ടാ നദിയേ സ്തൃതിച്ചാരാ മഹഷികം 
ആ രാക്ഷസക്ക മുക്തിക്കായ് പറഞ്ഞൂ പ്രയതാശയര്, ൭ 

തുപ്പലേററും കീട മൊത്തുമെച്ചി ലോടിടചേന്നതും 

കേശം ചേന്നം കൊഴിഞ്ഞുംതാന് കരഞ്ഞേകിയുമുള്ളതായ” 26 

ഇവ സംസജ്ജിച്ച ചോറും രാക്ഷസക്കിങ്ങു ഭാഗമാം; 

അതറി ഞ്ഞെന്നുമേ വിദ്വാന് യത്തിച്ചിവയൊഴിക്കണം ൧7 

ഇമ്മട്ടുള്ളന്നമുണ്ണുന്നോന് രാക്ഷസാന്നം ഭജിക്കയാം. 
പിന്നെത്തീത്ഥം ശുദ്ധിചെയ്താത്തപസ്സ്സേറും മഹഷികരം 28 

മോചനം രാക്ഷസക്കോനാസ്സറരി ത്തിനൊടോതിനാര്. 

മഹഷിമാര്മതം കണ്ടിട്ടാ മഹാനദിയപ്പ്പൊഴേ 29 

സ്വമുത്തിയാമരുണയെ വരുത്തീ പുരുഷഷഭ! 

അതില് കുളിച്ചു മെയ് വിട്ട വാനു പുക്കിതു രാക്ഷസര് 90 

നൃപം നല്പോരരുണയില് ബ്രഹ്മഹത്യാഘ്ലി ടയാണവാം. 
ഈത്തത്ത്വത്തെയറിഞ്ഞിട്ടു ദേവരാജന് ശതക്രതു 31 

ആത്തീത്ഥത്തില് കുളിച്ചിട്ടു പാപം വേര് വിട്ടു പോന്നു പോല്. 

3 താരണം --- മോചനം. 2 ബ്രഹ്മഹത്യാഘ്ലിംബ്രഹ്മഹത്യകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന 
ചപത്തെ നശിപ്പ്രീക്കുന്നവഠം. 

4 1. 
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ജനമേജയന് പറഞ്ഞു: 
എന്തിന്നു ഭഗവാനിന്ദ്രന് ബ്രഹ്മഹത്യയെ നേടിനാന്? 
ഈത്തീത്ഥത്തില് കുളിച്ചിട്ട പാപം വേറിട്ടതെങ്ങനെ? 82 

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു: 

നടന്നപടി കേട്ടാലുമീച്ചരിത്രം ജനേശ്വര! 
മുന്നമിന്ദ്രന് നമുചിതന് കരാര് തെററിച്ച്പൊരക്കഥ. 33 

ഇന്ദ്രഭീതന് നമുചിതാനുംംപ്പുക്കൂ സുര്യരശ്മിയില് 

ഇന്ദ്രനായാളോട സഖ്യമായ ചൊന്നാനീക്കരാറിനെ. 34 

“ കൊല്ലില്പാര്ദ്രം കൊണ്ട ശുഷ്ടംകൊണ്ടും രാവിലഹസ്സറിലും 

സഖേ, ഞാനസുരശ്ശേഷ്ഠ, സത്യമാണീപ്പറഞ്ഞതും.”” 35 

ഇമ്മട്ടവന് കരാര്ചെചയ്ത്ു നീഹാരം കണ്ടധീശ്വരന് 

രാജാലചേ, നുരകൊണ്ടിന്ദ്രനിവന്െറ തല വീശിനാന്. 36 

പിന്തുടര്ന്നു മുറിച്ചിട്ട നമുചിത്തല ശക്രനെ 

“ഹേ പാപി, മിത്രഘ്യ, ""യെന്നു ചൊല്പിക്കൊണ്ടിന്ദ്രസന്നി- 

ആശ്ശിരസ്സീവിധം വീണ്ടും ചൊല്ലിപ്പിന്തുടരുന്നവന് [്ധ. 

സന്തപ്യനായ ബ്രഹ്മനോട ചെന്നീക്കാര്യമുണത്തിനാന്. 38 

ലോകേശനവനോടോതീ വിധി പോലരുണാംബുവില് 
പാപം പോക്കുന്ന തീത്ഥത്തില് യജിച്ചിന്ദ്ര, കുളിക്ക നീ. 39 

ഇതു പുണ്യയാംബുവായ ശക്ര, മഹഷികഠം ചമച്ചതാം 
ഇതിന്െഠയാഗമം മുന്നമുണ്ടായീ ഗുഡമായിഹ. 30 

ദേവി ചെന്നിട്ടരുണയില് പ്പാവനംചെയ്കതു വാരിയാല് 
സരസ്വത്ൃയരുണാസംഗമിതേററം പുണ്യമാണഹോ! 41 

ഇങ്ങു യജ്ഞംചെയ്ത്ക ശക്ര, പല ദാനങ്ങഠം ചെയ്ത നീ 
ഇതില് സ്മാനംചെയ്ത്ിലുഗ്രപാപം വിട്ടൊഴിയും ഭവാന്. 32 

സരസ്വതീകങഞ്ഞജമതില്ക്കേട്ടവന് ജനമേജയ! 
ബ്രഹ്മവാക്കാല് ദേവരാജന് യജിച്ചു, പല യജ്ഞവും. 43 
പല ദാനങ്ങളം ചെയ്താത്തീത്ഥമാറാടി വാസവന് 
യജിച്ചിട്ടഞ്ങരുണയിലാചമിച്ചു, വലാന്തകന്. 44 

ആ ബ്രഹ്മഹത്യാപാപത്തെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞുടനായവന് 

ഗമിച്ചു, ഹൃഷ്ടനായിട്ടു വിണ്ണിലേക്കുമരേശ്വരന്. 43 

അധിടെത്താന് മുങ്ങിയോരാ നമുചിത്തല ഭാരത! 
കാമം നല്ലന്നക്ഷയമാം ലോകം പുക്കൂ റൃപോത്തമ!. 46 

ബലന് മഹാത്മാവതിലാചമിച്ചു 

ദാനങ്ങളും ചെയ്തു പലേവിധത്തില് 

ധമ്മം പെരുത്താന്നുടനാര്യകമ്മാ-- 
വാസ്സ്സോമതീത്ഥത്തിലണഞ്ഞുകൊണ്ടാന്. 47 

൭ നീഛഠാംംമഞ്ഞു്. 
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സാക്ഷാല് സോമന് രാജസൂയം കഴിച്ചു-- 
തങ്ങാണല്ലോ വിധിയാല് മന്നവേന്ദ്ര!. 
ആ യജ്ഞത്തില് ബുദ്ധിമാന് വന്പിയന്നോന് 
ഹോതാവായീ ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ടനത്രി. 48 

അതിന്നന്തേ സുരരായ് ദാനവക്കും 

ദൈതേയക്കും രാക്ഷസന്മാക്കുമുഗ്രം 
പേരുണ്ടായി താരകാഖ്യം കഠോര -- 
മതില് സ്ത്റന്ദന് താരകനേ വധിച്ച, . 49 

സൈനാപത്യം 2 നേടിനാന് ദേവകരഠക്കു 
മഹാസേനന് ദൈത്ൃഹന്താവതിങ്കല് 
പ്രത്യക്ഷനായ പാത്തിതാക്കാത്തി കേയന് 
കുമാരനക്ങെങ്ങവാന് പ്പക്ഷരാജന്. 5 ൭0 

44. കുമാരോത്പത്തി 

തീത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടര്ച്ച). സോമതീന്ഥത്തെപ്പഠഠി പ്രതി 
പാദിക്കുമ്പോഠാ സന്ദര്ഭവശാല് സൃുബ്രഹ്മണ്യന്െറ ഉതപത്തിയെ പരാമ 
ശിക്കേണ്ടിവരുന്നു. സ്കന്ദമാഹാത്മയം. സ കന്ദനെ ദേവസേനാനിയായി 
അഭിഷേചചിക്കാനുള്ള ഉദ്യമം. 

ജനമേജയന് പറഞ്ഞു: 
സരസ്വതിക്കീ പ്രഭാവം പറഞ്ഞു ദ്വിജസത്തമ! 

ബ്രഹ്മന്, കുമാരാഭി ഷേകമരുളിച്ചെയ്തിടേണമേ. 1 

ഏതുകാലത്തേതുദിക്കി ലെമ്മട്ടില്ച്ചൊല്ലെഴും മുനേ! 
ഭഗവാന് പ്രഭവാരാലേ വിധിയാലഭിഷിക്തനായ? ക് 

സ്റ്റന്ദന് ദൈതൃക്കു വലിയ കദനം ചെയ്തമട്ടുമേ 
എല്പാമെന്നോട ചൊല്ലേണമേറെക്കാതുകമുണ്ടിതില്. 3 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

കുരുവംശത്തിന്നു തക്കോന്നാണീി നിന്നുടെ കരതുകം 

ഹഷമുണ്ടാക്കിടടം ൯ൂനമെന്വാക്കു ജനമേജയ! 4. 

ഹന്ത കേോക്കുന്ന നിന്നോടട പറയാം ഞാന് ജനാധിപ 
അഭിഷേകം മഹാത്മാവാം കുമാരന്തന് പ്രഭാവവും. ടി 

മഹേശ്വരന്െറ തേജസ്സു പതിച്ച മുന്നമഗ്നിയില് 
അതക്ഷയം ചുട്ടതി ല്പം ഭഗവാന് സ്വ്ൃവഭക്ഷനും. 8 € 

അതിനാലതിതേജസ്വി ജ്വലിച്ച, ഹവ്യവാഹനന് 
തേജോമയന് ഗഭമപ്പേഠഠം ധരിപ്പാനായതില്പവന്. വ് 

1 സൈനപേത്യം-സേനാപതിത്വം. 2 പ്പ്ക്ഷരാജന്ഛവലീയ അരയാല് 

(സോമതത്ഥത്തിന്നടുത്തു” ഒരരയാലലുണ്ടെന്നും അതില് സ്ത്നന്ദന് അധിവസിക്കുന്നു 

എന്നുമാണു“ പാരാണി കമതം). 3 സവ്ൃടക്ഷന്ം.എല്ലാററിനേയും ഭക്ഷിക്കുന്നവന്. 
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ആയവന് ഗംഗയില്ച്ചെന്നാ ബ്രഹ്മകല്പനയാല് പ്രഭ 

അക്കതേജഡ്സ്ിയന്നോരാദിവൃഗഭത്തെ വിട്ടതേ. 8 

പിന്നെഗ്ഗംഗയുമാഗ്ഗഭം ധരിപ്പാനരുതായ്ക്കയാല് 

വാനോരച്ചിച്ചിടം നല്ല ഹിമാദ്രിയില് വെടിഞ്ഞുതേ. 9 

ലോകം വ്യാപിച്ചായവിടെ വളര്ന്ന ജ്വലനാത്മജന് 

ജ്വലനാകാരമാഗ്ലഭം കണ്ടു കൃത്തികമാര്കളം. 10 

അമക്കാട്ടില് മഹാത്മാവാമഗ്നിഭര പരമേശനെ 

പുത്രാശപൂണ്ടെനിക്കാണീയിവനെന്നെത്തിയേവരും. 11 

ആ മാത്ൃക്കഠംക്കുള്ള ഭാവമറിഞ്ഞാബഭഗവാന് പ്രഭ 

ചുരത്തീടടം മുലപ്പാലു കുടിച്ച, മുഖമാറിനാല്. 12, 

ആബ്ബാലനുള്ളാ പ്രഭാവം കണ്ട കൃത്തികമാരുടന് 

ആശ്ചയ്യപ്പെട്ടിതാദ്രിവ്യദേഹമാണ്ടുള്ള ദേവികഠം. 139 

ഭഗവാനെഗ്ഗംഗയെങ്ങോ വിട പവ്ൃതമാലിയില് 

ആപ്പ്വ്ൃതം പൊന്മയമായ മുററുമേ കുരുനന്ദന! 14 

വഭ്ധിക്കുവോരാഗ്ലൂഭത്താല് രഞ്ജിക്കപ്പെട്ടു ഭൂമിയും 

അതിനാല് പൊന്നുവിളയുംമട്ടായ് ഗിരികളൊക്കയ്യം . 15 

കുമാരന് സുമഹാവീയ്യന് കാത്തി കേയാഖ്യയാന്നവന് 

ഗാംഗേയനായിനാന് മുന്നം മഹായോഗമിയന്നവന്. 16 

ശമം തപസ്സ്സപ്രകാരം വീയ്യവും കലരുന്നവന് 

ഏററം വദ്ധിച്ചു രാജേന്ദ്ര. ചന്ദ്രനെ പ്പോലെ സുന്ദരന്. 17 

ശ്രീയോടുമാപ്പൊന്മയമാമമക്കാട്ടികലായവന് 

കിടപ്പൂ മുനിഗന്ധവ്വരെപ്പൊഴും വാക്കി ടംപടി. 18 

അവ്വണ്ണമാടിയവനെപ്പാത്തേറെദ്ദേവകന്യകഠം 

പുക,ക്ി ദിവ്യവാദിത്രനൃത്തജ്ഞകഠം ശുഭാംഗികഠം. 19 

ആ മാതാക്കളമേ മുഖ്യനദിയാം ദേവഗംഗയും 

ധരിച്ച, ദേവനെദ്ിവ്യരൂപയാം ഭൂമി ദേവിയും. ൧0 

ജാതകമ്മാദി കമ്മങ്ങളങ്ങു ചെയ്തു ബൃഹസ്പതി 

സേവിച്ചിതവനേ നാലു മൂത്തിയായ്ക്കൂപ്പി വേദവും. 21 

ചതുഷ്റ്റാദം ധനുവ്വേദം ശസ്്രൃഗ്രാമം സസംഗ്രഹം 

ഇവയനെച്ചെന്നു സേവിച്ച, സാക്ഷാല് കേവലവാണിയും. ക 

മഹാവീ യ്യുനവന് കണ്ടു ദേവദേവനുമേശനെ 

ഭൂതസംഘങ്ങഠം ചുഴലെഗ്ഗരരിയോടൊത്തിരിക്കവേ. 2൭ 

അതൃത്തഭുതകാക്കയയള്ള ഭൂതസംഘഗണങ്ങളും 

വികൃതാകാരര് വികൃതര് വികൃതാഭരണദ്ധ്വജര് കൂട്ടി 

ജുക്ഷസിംഹവ്യാഘ്വവക്രൂര് വിഡാല്മകരാസ്യരും 

ൽ വീഡാചം പുച്ച. 
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വൃഷദംശ !മുഖന്മാരും ഗജോഷ്ട്ച* മുഖരും പരം 2൭ 
ഉലുക *മുഖരും ഗൃദ്ധ്റ * ഗോമായു*മുഖരും ചിലര് 

ക്രമഞ്ചപാരാവതമുഖന്മാരും രാങ്കവവക്രൃരും€. 26 

പയുടുമ്പാടേഡകം? വന് മുള്ളന്പന്നികാഠംമട്ടിലും 

രൂപം ധരിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട വേറേ ചിലരതാതിടം. [700 

ചിലര് കുന്നി നുകില്പ്രായര് ഗദാചക്രായയധാങ്കിതര് 

ചിലരഞ്ജനകുഞ്ജാഭര് ചിലര് വെഞ്ഞലയൊത്തവര്. 28 

സപ്ലമാതൃക്കളം പിന്നെ വന്നുചേര്ന്നൂ ധരാപതേ! 

സാദ്ധ്യവി ശ്വേദേവര് വസു മരുത്തുക്കഠം പിതൃക്കളം 29 

രുദ്രാദിത്യന്മാര്കഠം സിദ്ധർ ഫണി ദാനവ പക്ഷികയം 

സ്വയംഭള ഭഗവാന് ബ്രഹ്മന് സപുത്രന് വിഷ്ണുവൊത്തവന് 80 

ശ്ക്രനും വന്നു കാണ്മാനാ ചൃതിയററ കുമാരനെ. 

നാരദന് മുതലായോരു ദേവഗസ്ധവ്വമുഖൃരും 31 

ബൃഹസ്റതിമുതലലള്ള സിദ്ധദേവഷിമാര്കളം 

ദേവകഠംക്കും ദേവകളാ ലോകമശ്രേഷ്യര് പിതൃക്കളും 9.2 

അവരും വന്നിതവിടെ യാമാ ധാമാദ്യരേവരും . 
ആപബ്ദാലനോ ബല.ംപുണ്ടോന് മഹായോഗബലാന്ധിതന് 63 

ചെന്നണഞ്ഞിതു ദേവേശന് ശുലമേനത്തും പിനാകിയെ. 
അവന് വരുന്നതായ്ക്കണ്ടു തോന്നീ ശിവനുമപ്പെഠഴേ 34, 

ഒപ്പം ശിവക്കും ഗംഗയ്ക്കും പാവകന്നുമതേവിധം: 
ട് ഇരബ്ബാലന് ഗാരവാലാരേ മുന്പിട്ടഭിഗമിച്ചിടും? 35 

എന്നെയാവില്ലെയോ*യെന്നാസ്സവ്ുക്കും തോന്നിയപ്പപൊഴേ. 
ഈ നാലുപേക്കമുള്ളോരീയഭിപ്രായമറിഞ്ഞവന് 36 

ഒപ്പമേ യോഗമാന്നിട്ട സൃഷ്ടിച്ച, പല മൂത്തിയെ. 
ഉടന് ചതുര്മ്മൂത്തിയായീ ക്ഷണത്താല് ഭഗവാന് പ്രഭ. 87 

ശാഖന് വിശാഖനവ്വണ്ണം പിന്പുറം നൈഗമേയനും 

ഇമ്മട്ടാത്മാവിനേ നാലായഷ്ണ്ണീത്തിട്ട ഭഗവാന് പ്രഭ 98 

രുദ്രന് നില്ലുമിടം സ്തൃന്ദന് ഗമിച്ചാനത്കുതാകൃതി; 
വിശാഖന് പാവ്ൃവൃതീദേവിയമരും ദിക്കു പൂകിനാന്. 839 

അഗ്നിപാശ്വം പുക്കു ശാഖന് ഭഗവാന് വായുയമൂത്തിതാന് 

നൈഗമേയന് ഗംഗ പുക്കൂ കുമാരന് പാവകപ്രഭന് . 40 

ഭാസ്വരാകാരരവരാ നാല്വരും സമരൂപികടം 
അവക്കു നേരിട്ടവൃഗ്രം ചെന്നാരായതൊരത്തുതം. 41 

ഹാഹാകാരം മുത്തു ദേവദാനവാശരരില് പരം 

1 പ്ൃഷദംശംം൦കരിമ്പുച്ച. 2 ഉഷ്ടം ഒട്ടകം. 3 ഉലുകം.മൂങ്ങ. 4 ഗൃഭ്ധറംക 
കഴുകന്. 5 ഗോായും.കുറുക്കന്. 6 രാങ്കവവശ്രര്ംകൃഷ്ണമൂഗത്തി ന്േറതുപോലെ 

മുഖമുള്ള വര്. 7” ഏഡകം -- കെററനാട്ട്. 
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രോമാഞ്ചമഞ്ചു വോരത്ഭുതാശ്ചരൃമിതു കാണ്ചംവേ. കിമു, 

പിന്നെ രദ്രന് ഗാരരിയഗ്നി ഗംഗയൊത്തിവരേവരും 
ചെന്നു കുമ്പിട്ടിതു ജഗല്പതിയാം ബ്രഹ്മദേവനെ. 48 

വിധിപോലവരെല്പാരും നമിച്ചു നൃപപുംഗവ! 

കാത്തികേയപ്രിയ ത്തിന്നായ് ചൊന്നാരിങ്ങനെ മന്നവ! 44 

“€ ഭഗവാനിബ്ബാലകന്നിങ്ങാധിപത്യം യഥേഷ്ടമേ 
ദേവേശ. ഞങ്ങഠംക്കിഷ്ടത്തി ന്നൊത്തവണ്ണം കൊടുക്കണേ!” 45 

ഉടനാബ്ഭഗവാന് ധീമാന് ലോകക്കൊക്കപ്പി താമഹന് 

ഇവന്നെന്ത കൊടുക്കേണ്ടവെന്നു ചിന്തിച്ചിതുള്ളിനാല്. 46 

ഐശ്വര്യമൊക്കയും ദേവഗന്ധവ്വാശരര്കഠംക്കുമേ 
ഭൂതയക്ഷഖഗങ്ങഠംക്കും നാഗത്ങഠംക്കുമശേഷവും 477 

മഹാത്മസംഘങ്ങളിലായ മുന്നമേ നല്ലിനാനിവന് 
സമത്ഥനിവനൈശ്വരൃത്തിന്നെന്നോത്താന് മഹാമതി. 48 

ഉടന് മുഫൂത്തം ചിന്തിച്ചു വാനോക്കു ഗുണ മോത്തവന് 
അവന്നേകീ സവ്വഭൂ തസേനാനിനില ഭാരത! 9 

പേര് കേട്ട രാജാക്കളില്ലേ സവദേവഗണത്തിലും 
ഇവന്നുവേണ്ടിയവരോടൊക്കച്ചൊല്ലീ പിതാമഹന്. 50 

ഉടന് കുമാരനേയയം കൊണ്ടാ ബ്രഹ്മാദികഠം ദേവകരം 
അഭിഷേകത്തിനായ് ചെന്നി തൊന്നിച്ചദ്രിന്്രനൊത്തവന്. 51 

പുണൃയാകും ഹൈമവതീസരസ്വതിനദിക്കരെ 
സമന്തപഞ്ചകത്തിങ്കല് മുപ്പാരില് പുകഴുന്നതില് ൭2, 

ഗുണമെല്പാമെഴും പുണൃശ്രീസരസ്വതിവക്കിലായ് 
ഇരുന്ന ദേവഗസന്ധവ്വരെല്പാമുള്ളതെളിഞ്ഞവര്. 53 

45. സ്തന്ദാഭിഷേകം 

തീത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടര്ച്ച). സബ്രഹ്മണ്യനെ ദേവസേനാനി 
യായി അഭിഷേകം ചെയുന്നു. ദേവഗന്ധവ്വാദികം താരകവമത്തിത 
വേണ്ട ചാരിഷദന്മാരെ നൂന്ദന സമ്മാനിക്കുന്നും പാരിഷദന്മാരുടെ പേരു 
കളം വിസ്തരിച്ചുള്ള വിവരണവും. 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

ശാസ്ധരംപോലഭിഷേകത്തിന് വട്ടമൊക്കയൊരുക്കി മേല് 

വിധി പോലഗ്നികൂട്ടീട്ട ഹോമിച്ചിതു ബൃഹസ്പതി. 2 

ഹിമവാന് നല്ലിയ മണിഗണ ശോഭിതമായതില് 
ദിവ്യരത്നാഡ്യമാം പുണൃപീഠത്തിങ്കലിരിക്കവേ, കൂ 

വിധിമന്ത്രാന്വിതം സവ്വമംഗളാലംഭനാന്വിതം 
അഭിഷേകദ്രവ്യമെടുത്തങ്ങു ദേവഗണങ്ങളും 3 
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വീരൃമുള്ളിന്ദ്രവിഷ്കുക്കഠം സുര്ൃയചന്ദ്രരുമങ്ങനെ 
ധാതാവൊത്തു വീധാതാവുമഗ്നിവായുക്കളം പരം ക് 

ഭഗന് പുഷാവര്യമാവ വിവസ്വാനംശനങ്ങനേ 
വരുണന് മിത്രനും ചേന്നു ധീമാനാം രദ്രനങ്ങനേ ൭ 

വസുരുദ്രാദിത്യദസ്രന്മാരോടും ചേന്നൊരാ പ്രഭ 
സാദ്ധ്ൃവി ശ്വേദേവപിതൃമരുത്തുക്കളൊ ടൊത്തവന് 6 

ഗന്ധവ്വരപ്പര സ്റ്രികഠം യക്ഷരാക്ഷസപന്നഗര് 
പെരുത്തു ദേവഷികളം ബ്രഹ്മഷികളമങ്ങനെ 77 

കാററുണ്ണവോര് ബാലഖില്യര് വൈഖാനസര് മരീചിപര് 
ഭൂഗ്വംഗിരസ്സക്കഠം മഹാത്മാക്കളാം യതിമുഖ്യരും 8 

യോഗസിദ്ധിയെഴും പുണ്ൃവിദ്യാധരരുമൊത്തവന് 

പിതാമഹന് പുലസ്ത്യന്താന് പുലഹന്താന് തപോനിധി 9 

അംഗിരസ്സം കാശൃപനും ഭഉഗുവത്രി മരീചിയും 
ഹരന് ക്രതു പ്രചേതസ്സ മനു ദക്ഷനുമങ്ങനെ 10 

ജൂതുഗ്രഹങ്ങളും ജ്യോതിസ്സക്കളും ധരണീപതേ! 
മൂത്തിയാണ്ട സരിത്തുക്കഠം നിത്യവേദങ്ങളങ്ങനെ 11 

ഹ്രദങ്ങളംബ്ധികളം പലമാതിരി തീത്ഥവും 

ഭൂവാകാശം ദിക്കുകളം വൃക്ഷങ്ങള മിളാപതേ! 12 

ദേവമാതാവദിതിയ്യം ഫ്രീ ശ്രീ സ്വാഹ സരസ്വതി 

ശചീ ഗാരി സി നീവാലിയെന്നല്ലനുമതീ കുഹു 13 

രാകയ്യം ഭൂഷണയ്യമേ മററും ദേവവധുക്കളം 
ഹിമവാന് വിന്ധ്യനും ഭൂരിശുംഗനായോരു മേരുവും 14 

കൂട്ടരൊത്തൈരാവതവും കലാകാഷദ്ടകളങ്ങനെ 
മാസാഭ്ധമാസങ്ങളു,തുക്കളം രാപ്പകല് മന്നവ! 15 

ഉച്ചൈശ്രവസ്സശ്വവരന് നാഗരാജാവു വാസുകി 
അരുണന് ഗരുഡന് പിന്നെ വ്ൃക്ഷഷധികളങ്ങനെ 16 
ഭഗവാനാം ധമ്മദേവനിവരൊന്തിച്ചുകൂടിനാര്. 

കാലന് യമ൯ മുത്യ യമകിങ്കരന്മാരുമങ്ങനെ 17 

ബഹുത്വത്താല് ചൊല്ലിടാത്ത നാനാദേവഗണങ്ങളും 
സ്ത്ന്ദാഭിഷേകത്തി ന്നെത്തീ തത്തല്സ്ഥാനത്തുനിന്നവര് 18 

എടുത്താരവരുവ്വീശ, ദിവാകസ്സുക്ക ളേവരും 
അഭി ഷേകോപകരണം മംഗലങ്ങളുമെങ്ങുമേ 19 

ദിവ്ൃസംഭാരമുള്ളോരു പൊന്നിന്കുംഭങ്ങളാല് നൃപ! 
സരസ്വതീപുണ്ൃദിവൃജലം കൊണ്ടവരങ്ങനെ 20 

ഹഷിച്ച വാനോര്കളഭിഷേചിച്ചിതു കുമാരനെ. 

സേനാനിയാക്കീട്ടസുരക്കാത്തി നല്ലന്ന വന്പനെ [7 

ജലേശനായ് വരുണനെപ്പണ്ടെന്നപടി മന്നവ! 
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അഭിഷേചിച്ചു ഭഗവാന് ബ്രഹ്മന് ലോകപിതാമഹന് 22 
തേജസ്നസ്സേറവും കശൃപനും പേര് ചൊല്പാതുള്ളൊരന്യരും . 
ബ്രഹ്മാവവന്നേകി രസാല് ശക്തരായ് വായയവേഗരായ'” 23 

കാമവീര്യമെഴും സിദ്ധപരിഷല്പ്പുടയെ പ്രഭ. 
നന്ദി സേനനെയാഗ“ഘണ്ടാകണ്ണനേ ലോഹിതാക്ഷനെ 24 
നാലാമത്തെബട$ തനായി ഖ്യാതന് കുമുദമാനിയെ. 
സ്ഥാണുവേയ്യം മഹാവേഗനേയും പരിഷയായ്' പ്രഭ 25 
മായാശതധരന് കാമവീര്യനാം കാമനേയ്യമേ 
സ്തന്ദന്നേകീ നരപതേ, സുരാസുരവിമദ്ദിയെ. 2൫6 

അവന് ദേവാസുരപ്പോരില് ഭീമകമ്മാക്കഠം ദൈത്യരെ 
ക്രദ്ധന് കൊന്നൂ കൈകളാലേ പ്രയൃതം പതിനാലുതാന്. 277 

ഏവം വാനോരവന്നേകീ നൈര,താകുലസേനയെ 
ദേവശത്രുക്ഷയംചെയ്യും വിഷ്ണരൂപിയജയ്യയെ. ൫ 

ജായശബും ചെയ്തുകൊണ്ടാര് മുററുമിന്ദ്രാദി ദേവകഠം 

ഗന്ധവ്വയക്ഷാശരരും മഹഷികഠം പിതൃക്കളം. ൧൭ 

യമന് നല്ലീ തൂണക്കാരെപ്പരം കാലന തുല്യരെ 
മഹാവീര്യദ്ൃതിയെഴും പ്രമാഥോന്മാഥവീരരെ. 80 

സുഭ്രാജനും ഭാസ്വരനും സൂര്ൃയന്െറയനുയായികഠം 
അവരെ പ്രീതനായ” സൂര്യന് സ്റത്റന്ദന്നേകീ പ്രതാപവാൻ. 31 
കൈലാസശൃംഗംപോലുള്ളോര് ശുക്ൂമാല്യാനുലേപനര് 
മണീ സുമണിയീ രണ്ടു ദാസരെസ്സ്സറോമനേകിനാന്. 32, 

ജ്യോതി ജ്ജ്വാലാജി ഹ്വരെത്തന്നാത്മജന്നു ഹുതാശനന് 
നല്ലീ പരബലം മദ്ദിച്ചീടമാശശരഭൂൃത്യരെ. 99 

പരിഘന് വടനവ്വണ്ണം ബലമേറുന്ന ഭീമനും 
ദഹനന്താന് ദഹതിയുമുഗ്രവീര്യം പുകഴവര് 34 

അംശനീയഞ്ചു ഭടരെദ്ധീമാനാ സ്തന്ദനേകിനാന്. 
ഉത്ക്രോശനെപ്പഞ്ചകനെ വജ്ൂദണ്ഡാഡ്യരെപ്പരം 90 

നല്ലിനാനഗ്നിപുത്രന്നു ശത്രുസംഹാരി വാസവന്; 
അവര് പോരില് ശക്രശത്രുദളൈയേറെ വധിച്ചുവര്. 36 

ബലമേറും സംക്രമാതിക്രമചക്രാഖ്യര് മൂവരെ 
സ്തൃന്ദന്നു തുണയായ” നല്ലീ വിഷ്ണു പാരം പുക്വന്. 87 

വദ്ധനന് നന്ദനന് താനീസ്സ്റവ്വവിദ്യാവിദശ്ധരെ 
സ്ത്ന്ദന്നു നന്ദിയാല് ദസ്രരേകി നാർ ഭരതഷീഭ! 38 

കുന്ദന് കുസുമനെന്നല്ല കുമുദന് മൂുവരേയയമേ 

ഡംബരാഡംബരരെയും ധാതാവാ യോഗ്യനേകിനാന്. 39 

ചക്രാനുചക്രരേ മേഘച്ക്രരെബ്ബഹുശക്തരെ 

ൽ ദസ്രന്മാര്ംഅശ്വിനീദേവകഠം. 
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മായയേറും തൂണക്കാരെ ത്വഷ്യാവാ സ്റ്റന്ദനേകിനാന്. 40 

മിത്രന് സുവ്രതനെസ്സറത്യസന്ധനേയ്യം കുമാരനായ” 

തപോവിദ്യാധരന്മാരാം യോഗ്യൃരെ പ്രഭ നല്ലിനാന്. 41 

അഴകേറും വരദരെ മുപ്പാരില് പുകക്ര്രോര്കളെ 

മഹാത്മാവാം സുപ്രഭനെശ്ശുഭകമ്മാവിനേയുമേ 2 

വിശ്വവിശ്രുതരെ സ്ത്റന്ദന്നാ വിധാതാവു നല്ലിനാന്. 

മഹാമായയെഴും പാണിത്രകകാലികരെത്തദാ കി 

പുഷാവേകീ പാഷദരായ” കാത്തികേയന്നു ഭാരത! 
മഹാസ്യരാം മഹാശക്തര് ബലാതിബലരെത്തദാ 44 

വായുവും കാത്തി കേയന്നു നല്ലീ ഭരതസത്തമ! 

ഉഗ്രാസ്യരായൂക്കെഴുന്ന ഘസാതിഘസരെത്തദാ 45 

നല്ലിനാന് കാത്തി കേയന്നു വരുണന് സത്ൃസംഗരന്. 
വന്പന് സുവച്ചസ്സി നെയുമതിവച്ചസ്സിനേയുമേ 46 

ഹുതാശനകുമാരന്നു ഹിമവാന് നല്ലി മന്നവ! 

മഹാത്മാവാം കാഞ്ചനനേ മേഘമാലിയെയും തദാ 7 

തുണയായ നല്ലിനാന് മേരു വഹ്നിപുത്രന്നു ഭാരത! 
സ്ഥിരാതിസ്ഥിരരെപ്പിന്നെ വേറെയും മേരു നല്ലിനാന് 48 

ബലവിക്രമമാന്നോരെ വന്ചെഴുന്നഗ്നിപുത്രനായ'. 
പാറയാല് പൊരുവോരുച് ഹ്രരിതാഗ്നി ശൃംഗരെയങ്ങനെ 49 

വിന്ധ്യനഗ്നികുമാരന്നു തുണക്കാരായി നല്ലിനാന്. 
ഗദയേന്തും സംഗ്രഹനെ വിഗ്രഹാഖ്യനെയും തദാ 50 

സമുദ്രമഗ്നിഭൂവിന്നു തൂണക്കാരായി നല്ലിനാന്. 
പൃഷ്റ്രദന്തന് ശങ്കകണ്ണനുന്മാദനിവര് മൂവരെ 01 
നല്ലിനാളഗ്നി ഭൂവിന്നു ശുഭദശന പാവ്വൃതി. 
ജയന് മഹാജയന്താനെന്നീ നാഗങ്ങളെ നല്ലിനാന് ൭2 

പാവകിക്കു നരവ്യാഘ്, പന്നഗപ്രഭള വാസുകി. 
അപ്രകാരം സാദ്ധ്യ വസു രുദ്രന്മാരും പിതൃക്കളം 08 

ഉക്കേറും പവ്ൃതസരിത്സാഗരങ്ങളുമങ്ങനെ 
ശുലപട്ടസ മേന്തുന്ന സേനാദ്ധ്യക്ഷരെ നല്ലിനാര് ൭൭ 

ദിവ്യായയധത്തൊടും നാനാവേഷഭൂഷിതരെത്തദാ. 
കേഴംക്ക വേറേ സ്റത്റന്ദനുടെ യോധക്കുള്ളോരു പേരുകയം ൭൭ 

നാനായയധാഡ്യരവരോ ചിത്രാഭരണവമ്മികഠം. 
ശങ്കകണ്ണന് നികുംഭന്താന് പത്മന് കുമുദനങ്ങനെ 36 

അനന്തന് ദ്വാദശഭജനേവം കൃഷ്ണോപകൃഷ്ണരും 
ഫ്വാാണശ്രോത്രന് കപിസ്ത്ന്ധന് കാഞ്ചനാക്ഷന് ജലന്ധമന് 9? 

അക്ഷസന്തജ്ജനന് ഭൂപ, കുനദീകന് തമോഭ്രകൃല് 
ഏകാക്ഷന് ദ്വാദശാക്ഷന്താനമ്മട്ടേകജടന് പ്രഭ ൭8 
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സഫസ്രബാഫു വികടന് വ്യാഘ്വാക്ഷന് ക്ഷിതികമ്പനന് 
പൂണൃ നാമാ സുനാമാവു സുവക്രതന് പ്രിയദശനന് 

പരിശ്ുതന് കോകനദന് പ്രിയമാല്യാനുലേപനന് 
അജോദറന് ഗജശരിരാ സ്തന്ധാക്ഷന് ശതലോചനന് 

ജ്വാലാജിഹ്വന് കരാളന്താന് ശിതകേശന് ജടിീ ഹരി 

പരി ശൂ തന് കോകനദന് കൃഷ്ണകേശന് ജടാധരന് 

ചത്ുടട ംഷ്ടോഷജി ഹ്വന്മാര് മേഘനാദന് പൃഥുശ്രവന് 
വിഭ്യതാക്ഷന് ധനവ്ൃക്രരന് ജാഠരന് മാരുതാശനന് 

ഉദരാക്ഷന് രഥാക്ഷന്താന് വനാഭന് വസുപ്രഭന് 

സമ്മ വഗാ നൃപതേ, ശൈലകമ്പിയുമങ്ങനെ 

വൃഷമേഷപ്രവാഹന്താനേവം നന്ദോപനന്ദകര് 

ധുമുന് ശ്വേതന് കലിംഗന്താന് സിദ്ധാത്ഥന് വരദാഖ്യനും 

പ്രിയകന് നന്ദനം പിന്നെഗ്ലോനന്ദാഖ്യന് പ്രതാപവാന് 

ആനന്ദന് താന് പ്രമോദന്താന് സ്വസ്ധികന് ധ്രുവകാഖ്യനും 

ക്ഷേമവാപാന് സുവാഹന്താന് സിദ്ധപത്രന് കുരൂദ്വഹ! 
ഗോപ്രജന് കനകാപീഡന് മഹാപാരിഷദേശ്വരന് 

ഗായനന് ഫസനന് ബാണന് വീര്ൃയവാനായ ഖാംഗനും 

വൈതാളിതാനുമതിതാളിയും കഥകവാതികര് 

ഫംസജന് പക്ഷദിശ്ധാംഗന് സമുദ്രോന്മാദനാഖ്യനും 

രണോതകടന് പ്രഹാസന്താന് നന്ദകന് ശ്വേതസിദ്ധനും 

കാളകണണന് പ്രടാസന്താന് വേറേ കുംഭാണ്ഡകാഖ്യനും 

കാലകാക്ഷന് ശിതന് പിന്നെബ് ഭൂത ലോന്മാഥനാഖ്യനും 

യ ജ്ഞവാഫന് പ്രവാഹന്താന് സോമപന് ദേവയാജിയയം 

മഹാതേജസ്സറ മജ്ജാലനാ ക്രഥക്രാഥി ഭാരത! 

തുഹാറന് തുഹരന് പിന്നെ വീരൃവാന് ചിത്രദേവനും 

സുപ്രസ്വാദന് മധുരനുമാക്കിരീടി മഹാബലന് 

വത്സലന് മധുവണ്ണന് താന് കലശോദരനങക്ങനെ 

ധമ്മദന് മന്മഥകരന് വീരൃവാന് സുചിവക്രനും 

ശ്വേതവ്ക൭൭ുന് ചാരുവക്രൂന് സുവക്രൃനഥ പാണ്ഡുരന് 
രജസ്സറ. കോകിലകനം ദണ്ഡബാഹു സുബാഹുവും 

അചലന് കനകാക്ഷന്താന് ബാലകപ്രഭതാനുമേ 
സഞ്ചാരകന് കോകനദന് ജംബുകന് ഗൃദ്ധ്റപത്രനും 

ലോഫാജവക്ര൭ന് ജവനന് കുംഭകന് കുംഭവക്രനും 
മുണ്ഡഗ്രീവന് ചന്ദ്രടനും കൃഷ്ണാജാ ഹംസ്വക്തനും 

പാണികൂച്ചന് ജംബുകനും ശിക്ഷകന് പഞ്ചവക്രുനും 

ജാംബൂകന് ചാഷവക്തൃന്താന് കുഞ്ചകന് ഖരധക്രനും. 

യോഗമുള്ളോര് മഹാത്മാക്കളെപ്പൊഴും ബ്രാഹ്മണപ്രിയര് 
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പൈതാമഹര് മഹാത്മാക്കഠം മഹാപാരിഷദോത്തമര് 7777 

ചെറ്പ്പക്കാര് കിഴവരും ബാലരും ജനമേജയ! 

അസംഖ്യദമേ പാരിഷദര് ചുഴന്നിതു കുമാരനെ. 78 

കേയാക്ക നാനാമട്ടില് മുഖമുള്ളോരെജ്ജനമേജയ! 

ആമകോഴിമുഖന്മാരും മുഖം നീണ്ടവര് ഭാരത! 9 

നായ് കുറുക്കന് മുഖക്കാരും കൂമന്മുയല്മുഖാഡൃരും 

ഒട്ടകക്കഴുതാസ്ൃയന്മാര് പന്നിവക്രുരുമങ്ങനെ 80 

മനുഷ്യമേഷമുഖരും സൃഗാലമുഖരും ചിലര് 

ഘോരം മകരവക്രുന്മാര് നക്രവക്രരുമങ്ങനെ 81. 

മാജ്ജാരദംശമുഖരും മുഖം നീണ്ടവര് ഭാരത! 

കീരികൂമന്മുഖക്കാരും കാഷവക്രൃുരുമേ ചിലര് 82 

എലികീരിമുഖന്മാരും മയയരമുഖരങ്ങനെ 

മത്സ്യമേഷാനനര് ചിലരജാവിമഹിഷാസ്ൃയരും 88 

ടടുക്ഷശാദ്ദ, ലമുഖരും ദ്വീപിസിംഹാസ്യരും പരം 

ഭീമന്മാര് ഗജവക്രതന്മാരവ്വണ്ണം നക്രവക്രരും 84 

ഗരുഡാനനരും ഖയംഗിമുഖര് കാകവ്ൃയകാസ്ൃയരും 

ഗോഖരോഷ്്മുഖന്മാരും വൃഷദം ശാസ്യരും ചിലര് 85 

മഹാജാരപാദാംഗര് താരകാക്ഷര്കഠം ഭാരത! 

മാടപ്രാവിന്മുഖക്കാരും കാളത്തലയരും ചിലര് 86 

മററുപേര് കുയില്വക്രതന്മാര് ശ്യേനതിത്തിരിവക്രുരും 

ഓന്തിന്മുഖക്കാരുമേവം നിമ്മലാംബരധാരികഠം 87 

വ്യാളാസ്യന്മാര് ശുലിമുഖര് ചണ്ഡവക്രതൂര് ശുഭാനനര് 

ആശീവിഷന്മാര് ചീരാഡ്യര് ഗോനാസമുഖരങ്ങനെ 88 

വയര് വാച്ചോര് മെയ" ചടച്ചോര് മെയ” വാച്ചവര് കൃശോദര൪ 

കഴുത്തിടുങ്ങിക്കാതേറി നാനാവ്യാളവിഭൂഷിതര് 89 

ആനത്തോലുള്ളവര് ചിലര് കൃഷ്ണാജിനമുടുത്തവര് 

മുഖം ചുമലിലുള്ളോര്കഠം വയററില് മുഖമുള്ളവര് 90 

പുറത്തു മുഖമായുള്ളോര് ഹനുജംഘാമുഖാഡുരും 

പാശ്വാസ്യന്മാര് പലതരം നാനാഭാഗമുഖാഡൃരും 91 

ഏവമിയ്യാന്പുഴമുഖക്കാരും നാനാഗണേശ്വരര് 

തല കൈയും പെരുത്തുള്ളോര് നാനാവ്യാളാസ്യരും ചിലര് 92 

നാനാവ്വക്ഷക്കയു൪ ചിലരരയില്ത്തലയുള്ളവ൪ര 

സപ്പദീര്ഗ്ലാനനര് ചിലര് നാനാഗുലുത്തില് വാഴ്ചവര് 93 

മരത്തുകില് പുതച്ചുള്ളോര് വിവിധത്തോലുടുത്തവര് 

നാനാവേഷംപൂണ്ട ചിലര് നാഠനാമാലാനുലേപനര് 94 

നാനാവസ്ത്ൂം ചാത്തിയവര് തോലടുത്തവരക്ങനെ 

മകുടോഷ്ണ്ീഷമുടയോര് കംബുകണ്ണര് മഹാപ്രഭ൪ 85 
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കിമര്ടി പഞ്ചശിഖരും കടുംമുടി പെടുന്നവര് 

ത്രിരിഖദ്വിശിഖന്മാരും ശിഖയേഴുള്ള കൂട്ടരും 96 
ശിഖണ്ഡികഠം കിരീടാഡ്യര് ജടക്കാര് ചിലര് മൊട്ടുകം 
ചിത്രമാലാധരര് ചിലര് രോമാസ്യന്മാര്കളം ചിലര് 977 

സമരപ്രിയരെപ്പോഴമജേയരമരക്കുമേ 

ദിപ്ൃയനാനാവസ്തരുധരരെപ്പൊഴും കലഹപ്രിയര 98 

കാത്തോര് നിമ്മാംസമുഖര് പുറം നീണ്ടോര് നിരൂദരര് 

ൃുസ്വപൃഷര് സ്ഥ, ലപൃഷ്ഠര് കുക്ഷിലിംഗങ്ങടം പൊങ്ങിയോര് 

വന് കുയ്യന്മ:ര് കുറുംകയ്യര് കുറുമ്മെയ്യര്കഠം മുണ്ടരും 

കൂനന്മാര് ചെറുജംഘക്കാരാനച്ചെവിമുഖാഡ്യരും 100 

ആനമൂക്കാമമൂക്കുള്ളോര് ചെന്നായ് മൂക്കുള്ള കൂട്ടരും 

ചുണ്ടു ന*ണ്ടോര് ജംഘ1 നീണ്ടോര് ഭയങ്കരരഥോമുഖര് 101 

വന്ദ ഷ്ടക്കാര് ഫര സ്വദംഷ്യൂര് നാലു ദംഷ്ട്കളള്ളവര് 

വോഠിട്ടു ഗജതുല്യന്മാര് നൃപം, ഘോരരസംഖ്യമേ. 102 

വിഭക്താദഹരാദ്ദീഎിയാന്ന മെയ്ക്കോപ്പണിഞ്ഞവര് 

പിംഗാക്ഷര് ചെവി കൂത്തുള്ളോര് നക്രനാസര്കഠം ഭാരത! 103 

പൃഥുദംഷ്യര് മഹാദംഷ്ടര് സ്ഥ, ലോഷ്ടര് ഹരികേശരും 
നാനാപാദോഷ്ടദംഷ്ടന്മാര് നാനാഹസ്മശിരോധരര് 104. 

നാനാചമ്മം പുതച്ചുള്ളോര് നാനാഭാഷാഡ്മ്യര് ഭാരത. 

ദേശഭാഷാവി ശേഷജ്ഞര് തമ്മില് ചൊല്വവരീശ്വരര് 105 

ഹൃുഷ്ടന്മാരായ് വന്നുചേര്നൂ മഹാപാരിഷദോത്തമര് 
കണ്ഠം നീ ണ്ടോ നഖം നീണ്ടോര് തല കാല് കൈകഠം നീണ്ടവര് 

മഞ്ഞക്കുണ്ണർ കരിങ്കണ്ണര് കാതുലഞ്ഞവര് ഭാരത! 
വൃകോടരനിഭന്മാരും ചിലരഞ്ജനസന്നിഭര് 107 

വെള്ളക്കണ്ണര് തുടുങ്കണ്ണര് മഞ്ഞക്കണ്ണരുമങ്ങനെ 

കല്യാഷന്മാര്$ ചിലര് നൃപം ചിത്രവണ്ണാഡ്മ്യര് ഭാരത! 108 

വെഞ്ചാമരച്ചാത്തിനൊത്തോര് വെണ്തുടും രേഖയുള്ളവര 
നാനാവണ്ണര് സുവണ്ണാഭര് മയിലിന്നി റമുള്ളവര്. 109 

അവക്കെഴെന്നായുധങ്ങഠം ഞാന് ചൊല്ലുന്നതു കേഴംക്ക നീ 

ശേഷമുള്ളാപ്പാരിഷദരായയധം കൈയി ലേന്തിനാര. 110 

ചിലറ കൈയില്ക്കയറുമായ് വാ തുറന്നു ഖരാനനര് 
പൃഷ്ടാക്ഷന്മാര് നീലകണ്ഠര് പരിഘക്കൈയരങ്ങനെ 111 

ചക്രം മുഠംത്തടി കൈക്കൊണ്ടോര് മുസലം കൈയിലുള്ളവര് 
വാഴം മുല്ഗര വുമേന്തുന്നോര് ദണ്ബഡെടുത്തവര് ഭാരത! 112 

ശൂലം വാളം കൈയിലുള്ളോര് വന്കൂററന്മാര് മഹാബലര് 

മുസ്ൃണ്ണി ഗദ കൈക്കൊണ്ടോര് തോമരം കൈയിലേന്തിയോര് 

1 ജംഘ..കണങ്കാല്. 2 കല്ാഷന്ം-പല നിറവും ഇടകലന്നവന്. 
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നാനാഘോരായയധത്തോടും മഹാത്മാക്കഠം മഹാജവര് 

മഹാബലര് മഹാവേഗര് മഹാപാരിഷദോത്തമര് 114 

സ്ലന്ദാഭിഷേകം കണ്ടിട്ട ഹഷം പൂണ്ട രണപ്രിയ൪ 
മെയ്യില് വന്മണിയ്യം കെട്ടിയോജസ്സ്ാന്നവര് തൂള്ളിനാര്. 115 

ഇവരും മററു പലരും നൃപ, പാരിഷദോത്തമര് 

ഉപസ്ഥാനംചെയ്തു വന്പന് പുകഴും കാത്തികേയനെ. 116 

ദ്യോവാണ്ടോര് വാനിലാണ്ടുള്ളോര് മന്നാണ്ടോര് പവനോപമര് 
വാനോരേകിയ ശ്രൂരന്മാര് കുമാരഭടനായി നാർ. 117 

അമ്മട്ടകാരായിരവും പ്രയൃതം പിന്നെയബ്ബദം 
മഹാസേനാഭി ഷേകത്തിന്നൊത്തു സേവിച്ചു നിന്നുതേ. 118 

46, താരകാസുരവധം 

തീത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടര്ച്ച). മാതൃഗണത്തിഒന്റ വിശദമായ 
വിവരണം. ദേവന്മാര്, താരകാസുരനെ വധിക്കുന്നതിനുവേണ്ട ഉപകരണ 
ങ്ങാ സുബ്രഹ്മണ്യനു നലുന്നു. സൃന്ദന് വേലുകൊണ്ടു ഈഞ്ചപര്വ്വതത്തെ 
പ്രിളക്കുന്നതും താരകാസുരമഹിഷാസുരാദികളെ വധിക്കുന്നതും. 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

കേഠയാക്ക രാജന്, കുമാരന്െറ തൂണ മാതൃഗണങ്ങളെ 
ശത്രുക്കൂട്ടം മുടിപ്പോരെ വീര, ഞാനുരചെയ് വതും. 1 

പേരാണ്ട മാതൃക്കളുടെ പേരു കേയംകക്കുക ഭാരത! 
ഈക്കല്യാണികളാല് വ്യ്യാഫമല്ലോ വിശ്വം ചരാചരം. കൂ 

പ്രഭാവതി വിശാലാക്ഷിയേവം പാലിത ഗോനസി 
ബഹല ശ്രീമതിയതിന്വണ്ണമേ ബഹുപുത്രിക 3 

ഗോപാലിതാനപ്സുജാത ബ്ലബഹദംബാലികാഖ്യൃയയം 
ജയാവതീ മാലതിക ധ്രുവരത്ന ഭയങ്കരി 4 

വസുദാമ സുദാമാഖ്യ വിശോകയഥ നന്ദിനി 

ഏകച്ചുഡ മഹാചചുഡ ചക്രനേമി കുരൂദ്വഹ! 5 
ഉത്തേജന ജയത്തസേന കമലാക്ഷൃഥ ശോഭന 
ശത്രുഞ്ജയയുമവ്വണ്ണം ക്രോധനാ ശലഭീ ഖരി 6 
മാഗധ ശുഭവക്രതാഖ്യ തീത്ഥസേനി കുരൂദ്വഹ! 
കല്യാണി ഗീതപ്രിയയും കട്ൂടരോമാമിതാശന 7 

മേഘസ്വനാ ഭോഗവതീ സുഭ്രരതാന് കനകാവതി 

അലാതാക്ഷീ വീരൃയവതി വിദ്യജ്ജിഹ്വാഖ്യ ഭാരത! ൫8 

പത്മാവതി സുനക്ഷത്ര ബഹു യാജന കന്ദരാ 

സന്താനികാഖ്യ കാരവ്യ, കമലാഖൃ മഹാബല 9 

സുദാമ ബഹുദാമാഖ്യ സപ്രടാഖ്യ യശസ്വിനി 
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നൃതൃപ്രിയ നുപശ്രേഷ്ഠ, ശതോലൂഖലമേഖല 

ശതഘണ്ട ശതാനന്ദ ഭഗനന്ദാഖ്യ ഭാമിനി 
വപൃഷ്ട താ ചന്ദ്രശീതാ ഭദ്രകാളി കുരൂദ്വഹ! 

ത്ഥങ്കാരികാ നിഷ്കടിക വാമചത്വരവാസിനി 
സുമംഗള സ്വസ്കിമതി വൃദ്ധികാമ ജയപ്രിയ 

സുപ്രസാദഭാഖ്യ ധനദ ഭവദാഖ്യ ജനേശ്വരി 

വേനാളജനനര് പിന്നെയേഡി ഭേഡി സമേഡിയ്യം 

കണ്ഡു തി കാളിക പരം ദേവമിത്രാഖ്യ ഭാരത! 

തംബുസീ കേതകി പരം ചിത്രസേനാചലാഖ്യയം 

കക്കടീകാ ശംഖലിക പരം ശകുനികാ ൬ൃപ! 
കുണ്ഡിരീകാ കോകിലിക കുംഭികാഖ്യ ശതോദരി 

കല്ക്രാധി നീ ജലേലാഖ്യ മഹാവേഗാഖ്മയ കങ്കണ 
മനേജവഖാ കണ്ടകിനിയേവം പനസ പൂതന 

ഖേശരയാന്തഘടീ വാമക്രോധനാഖ്യ തടില്പ്രഭ 

തുഹുണ്ഡി മദ്ദോദരിയും മേഘവാഹിനി കോഡര 

സുഭഗാ ലംബിനീ ലംബവസു ചുഡ വികത്ഥിനി 

ലോഹഛമേഖല പിംഗാക്ഷിയൂദ്ധധവേണി ധരാഖ്യയം 

പ്രഥുവക്താ മധുലിഹ മധുകുംഭയൃയമങ്ങനെ 

പക്ഷാളികാ മല്കലിക ജരായു ജജ്ജരാനന 

ഖ്യാത പിന്നെദ്ടഹദഹ രാജന്, ധമധമാഖ്യൃയയം 

ഖണ്ഡഖണ്ഡയയമുവ്വീശ, മണികുട്ടിക പുഷണ 

അമോഘ പിന്നെക്കാരവ്യ, പരം ലംബപയോധര 

ലോഹമേഖല പിംഗാക്ഷി വേണുവീണാധരാഖ്യയും 

കൃഷ്ണാ ശശോലുകമുഖി ഖരജംഘ മഹാജവ 

ശിംശുമാരമുഖീ ശ്വേതലോഹിതാക്ഷീ വിഭീഷണ 

ജടാലികാ കാമചരീ ദീര്ഘജിഹ്വ ബലോര്ക്കട 

കാലേഹികാ വാമനിക മുകുടാഭിധ ഭാരത! 

ലോഹിതാക്ഷി മഹാകായ ഹരിപിണ്ഡ മഹീപതേ! 

ഏകത്വചാ സുകുസുമ കൃഷ്ണകണ്ണി കുരൂദ്വഹ 

ക്മുരകഞ്ണ്ണി ചതുഷ്ടണ്ണി കണ്ണപ്രാവരണാഖ്യയും 

ചതഷ്ടഥ നികേതാഖ്യ ഗോകണ്ണ്ണി മഹിഷാനന 

ഖരകണ്ണി മഹാകണ്ണി ഭേരീസ്വന മഹാസ്വന 

ശംഖ കുംടശ്രവസ്സറേവം ഭഗദാഖ്യ മഹാബല 

ഗണ പിന്നെസ്സഗണയ്യം ഭീതികാമദയങ്ങനെ 

ചതുഷ്ടഥരതാ പിന്നെ ഭൂതിതീത്ഥാനൃഗോച്ര 

പശുദാ വിത്തദ പരം സുഖദാഖ്യ യശസ്വിനി 
പയോദ ഗോമഹിഷദ സുവിശാലാഖ്യ ഭാരത! 
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പ്രതിഷ്ട സുപ്രതിഷ്ഠാഖ്യ രോചമാന സുരോചന 
നൌകണ്ണി മുഖകണ്ണ്യാഖ്യ വിശിരസ്സഥ മന്ധിനി 29 

ഏകവക്ര്രാ മേഘരവ മേഘമാല വിരോചന 
ഇവരും മററു പലരും മാതൃക്കഠം ഭരതഷ്ഭ! 30 

കാത്തി കേയന്നു തുണയായ് നാനാരൂപകളേവരും 
നഖം നീണ്ടോര് പല്ല നീണ്ടോര് മുഖം നീണ്ടവര് ഭാരത! 31 

നേരേ മാധുര്യമുടയോര് യാവനം പുണ്ടണിഞ്ഞവര് 
മാഹാത്മ്ൃയമു ള്ളോരിഷ്ത്തിലുള്ള രൂപമെടുപ്പവര 832 

മാംസമില്ലാത്ത മെയ്യുള്ളോര് വെളത്തോര് കാഞ്ചനാഭകഠം 

കറുത്തോര് മേഘനിഭമാര് ചിലര് ധൂരമുകരം ഭാരത! 33 

തുടുത്തോര് മാന്ൃകഠം മുടി നീണ്ടോര് വെണ്പട്ടുടുത്തവര് 

ഈദ്ധ്വവേണികഠം പിംഗാക്ഷിമാര്കഠം മേഖല തൂുങ്ങിയോര് 

വയര് തൂങ്ങിക്കാതുരൂങ്ങി മുല തുങ്ങിയയമങ്ങനെ 

നേത്രംതുടത്തുടല്തുടുത്തേവം ഹര്യക്ഷിമാര്കളം 85 

വരം നല്ലം കാമചാരമുള്ളോര് നിത്യം രസിപ്പവര് 
യാമ്ൃയമാര് സൌഈമ്യമാര് രദദ്രമാരും കഴ ബേരി മാര്കളും 936 

ബലമുള്ളോര് വാരുണികളൈന്ദ്ര്യാഗ്നേയികഴം മന്നവ? 
വായവ്യയമാര്കഠം കഴമാരികളാ ബ്രാഹ്മികഠം ഭാരത! 8 

സരരിമാര് വൈഷഫ്ണവികളക്കുള്ള വാരാഹീിമാര്കളും 
അപ്പൃരോരൂപമുടയ മനോഹരശുഭാംഗികയം. 38 

വാക്കില് കയിലി നൊത്തുള്ളോര് വിത്തേശാഭകളു,ദ്ധിയില് 
പോരിലിന്ദ്രാഭമാര് വീര്യേ വഹ്നിക്കൊത്തവര് ദീഘഏിയില്. 

പോരിലെന്നും വൈരികഠംക്കു ഭയമേകീടുമായവര് 

കാമരൂപം ധരിപ്പോര്കഠം വായവേഗമിയന്നവര് ട്0 

അചിന്ത്യവിക്രമം ചേരുമചിന്ത്യബലവീര്യകടം 
ചത്വരദ്മമാണ്ടുള്ളോര് ചതുഷ്റ്ഥമെഴന്നവര് 41 

ഗുഹാശൃശാനസ്ഥകഠം വന്മലച്ചോലയെഴുന്നവര് 
നാനാമെഷ്ക്കോപ്പുണിഞ്ഞുള്ളോര് നാനാമാല്യാംബരാഡ്മൃയകം 

നാനാവിചിത്രവേഷത്തില് നാനാഭാഷകളുള്ളവര്. 
ഇവരും മററു പലരും ശത്രുഭീഷണമാം ഗണം 4൫ 

മഹാത്മാവെപ്പിന്തുടര്ന്നു ത്രിദശേന്ദ്രമതത്തൊടും, 
പിന്നെശ്ശക്ത്യസ്രുത്തെ നല്ലീ ഭഗവാന് പാകശാസനന്. 44 

ഗുഹന്നു രാജശാദ്ദ ല, ദേവദ്വേഷിവധത്തിനായ്. 
മുഴങ്ങി വന്മണിയയമായ” തെളിഞ്ഞു സിതഭാസ്സ്സൊടും ക്ട 

അരുണാദിത്ൃവണ്ണത്തില് കൊടിയും ഭരതഷഭ! 
അവന്നേകീ പശുപതി സവ്ൃഭൂതപ്പെരുംപടം 46 

തപോവീരൃബലംപൂണ്ട ഘോരനാനായുയധാഡ്മയമായ" 



താരകാസുരവധം 1154 

അജേയമായ ഗുണ പൂണ്ടുള്ളാദ്ധനഞ്ജയസേനയെ 7 

രുദ്രശക്തി യെഴും യോധായുയതം മൂന്നു! ഭരിപ്പതായ്; 

പോരില് പിന്നോട്ടൊഴിച്ചീടാനറിയില്ലതൊരിക്കലും. 48 

ബലം റും വൈജയന്തിമാലയേ വിഷ്ണു നല്ലിനാന് 

ഗരരി നല്ലീ സുയ്യവണ്ണുമാണ്ട രണ്ടമലാംബരം. 9 

ഗംഗ പീയൂഷമിയല്യം നല്ല ദിവൃകമണ്ഡലു 
പ്രീത്യാ കൊടുത്തു സ്തൃന്ദന്നു ദണ്ഡി നേയും ബ്ബഹസ്റുതി. 50 

ചിത്രബഹമയ്യരത്തെഗ്ഗരുഡന് പ്രിയപുത്രനെ 
അരുണന് നല്ലി കാല് കൊണ്ട പൊരും പൂങ്കോഴിയേയുമേ. 51 

ബലവീയ്യാഡ്യയനാഗത്തെ രാജാവാം വരുണന് തഥാ 

ബ്രഹ്മണ്യനായ് ബ്രഹ്മനേകീ കൃഷ്ണാജി നമുടന് പ്രഭ 62, 

യുദ്ധങ്ങളില് ജയത്തേയ്യം നല്ലിനാന് വിശ്വഭാവനന്. 

സ്റത്ന്ദന് ദേവഗണത്തിന്െറ സേനാധീശത്വമേററവന് 3 

ജ്വലിച്ചച്ചിസ്സ്സൊടും മിന്നീ രണ്ടാമഗ്നികണക്കിനെ. 
പരം പാരിഷദന്മാരും മാതൃക്കളമിണങ്ങിയോന് 54 

ദൈത്യനാശത്തിന്നു പോയീ വാനോക്കാഹ്ലാദമേകുവോന്. 
മണിയും കൊടിയും പൊങ്ങിബ”ഭീമമാ നൈര്ൃതപ്പട ൭൭ 

ഭേരീമുരജശംഖാഡ്യ്യം പതാകായയധമൊത്തഹോ! 
ശോഭിച്ച, ജ്യോതിരഘത്താല് ശാരദവ്യോമമാതിരി. 56 

പിന്നെദ്ദേവനികായങ്ങഠം നാനാഭൂതഗണങ്ങളം 

ഭേരീശംഖങ്ങളവൃഗ്രം മുഴക്കി ക്കൊണ്ടിതേററവും, 57 

പടഹം ത്ധര്ജാത്ഥരം പിന്നെ ക്രകചം ഗോവിഷാണകം 

ആഡംബരം ഗോമുഖങ്ങഴം മുഴങ്ങും ഡിണ്ഡിമങ്ങളും. 8 

കുമാരനെ സ്തൃതിച്ചാരാശ്ശക്രാദി സുരരൊക്കയും 

പാടിനാര് ദേവഗന്ധവ്വരാടിനാരപ്പുരസ്സകം. 9 

പിന്നെ പ്രീതന് മഹാസേനന് വാനോക്കു വരമേകിനാന്: 
“പോരില് കൊല്വേന് നിങ്ങളുടെ വധം നോക്കും രിപുക്കളെ.? 

ആദ്ദേവശ്രേഷ്യനരുളം വരം വാങ്ങിച്ചു ദേവകഴം 
ശത്രുക്കഠം ചത്തുവെന്നോര്ത്തു മഹാത്മാക്കഠം മഹാരസാല്. 61 

ആബ്ഭൂതസംഘങ്ങളടെ ഹഷംകൊണ്ട്േന്തിടും രവം 

മഹാത്മാവു വരം നല്ലിയപ്പോഠം മുപ്പാര് നിറഞ്ഞുപോയ്. 62 

മഹാസേനയോടൊന്നിച്ചാ മഹാസേനനിറങ്ങിനാന് 
പോരില് ദാനവരെക്കൊല്വാന് വാനോരെക്കാക്കുവാനുമേ. 

വൃവസായം ജയം ധമ്മം സിദ്ധി ലക്ഷ്മി ധൃതി സമതി 
മഹാസേനന്െറ സൈന്യത്തില് മുന്ചെന്നാരിവര് മന്നവ। 64 

1 യോധായയതം മൂന്നു”. മുപ്പതിനായിരം ഭടന്മാര് 2 നീകായം --കൂട്ടം . 
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ആദ്ദേവനമ്മട്ട ഭീമം ശുലമുല്ഗരമേന്തിയും 

കത്തും കൊള്ളിയെടുത്തും നല്ഭൂഷണച്ചട്ടയാന്നുമേ 625 

ഗദാമുസലനാരാചശക്തിതേമരമേന്തിയും 
ഗവ്വിച്ചാക്കും പടയയമൊത്താത്തു പോയീടിനാന് ഗുഹന്. 66 

അവനെക്കണ്ടു ദൈതേയദാനവാശരരേവരും 
പേടിച്ചുഴന്നു ദിക്കെങ്ങും പാഞ്ഞുകൊണ്ടീടിനാരുടന്; 67 

അവരോടേററിതാ വാനോര് നാനായൃധമെടുത്തവര്. 

തേജോബലമെഴും സ്ത്റന്ദന് ക്രുദ്ധനായ പാത്തുകണ്ടുടന് 68 

ഭഗവാന് ഘോരശക്ത്യസ്രും വിണ്ടംവീണ്ടുമയച്ചുതേ 

ഹവിസ്സ്റാലെരിയും തീയയപോലെ തേജസ്സമേന്തിനാന്. 69 

ഓജസ്റ്റേറം സ്തൃന്ദനാ വേലസ്ര്ൂം ചാട്ടി വിടടമ്പൊഴേ 

ഉല്ക്കാജ്വാലകളവ്വീശ, പതിച്ചിതു ധരിത്രിയില്. 70 

മുഴക്കത്തോടിടിത്തീയുമേററം വീണിതു ഭൂമിയില് 
ഘോരം പ്രളയകാലത്തിലെന്നതിന്വണ്ണമേ നൃപ! 71 

ഉഗ്രമാം വേലഗ്നിപത്രനൂക്കിലൊന്നെപ്പൊടം വിട്ടവോ, 

കോടി വേലതില്നിന്നപ്പോം പുറപ്പെട്ടിതു ഭാരത! 72 

കൊ പിന്നെ മഹാസേനന് ഭഗവാന് പ്രഭവങ്ങുടന് 
ബലവിക്രമവാധയ്യ്േറും താരകാസുരരാജനെ. 73 

ശക്തദൈത്യയായയതം പത്തു കൂടെയുള്ളോനെ മന്നവ! 
കൊന്നുവിട്ടാനെട്ടു പത്മ**മൊക്കും മഹിഷനേയുമേ. 743 

ദശായൃതശതം ചേരും ത്രിപാദനെയുമങ്ങനെ 

നിഖവ്വം“ പത്തൊത്തു നില്പും പ്രദോദരനെയും പ്രഭ 75 
നാനായയധമെഴും കൂട്ടക്കാരോടേ കൊന്നൊടുക്കി നാന്. 

ശത്രുക്കളെ ക്കൊന്നിടുമ്പോളാത്തിതുച്ചത്തിലങ്ങുടന് 6 

രാജന്, കുമാരാനുചരര് പത്തു ദിക്കും മുഴക്കു വോർ; 

നൃത്തംവെച്ച, ചാടിയേററം ചിരിച്ചു, രസമാന്നവര്. 77 

ശക്ത്യസ്രുത്തിന്െറയച്ചിസ്സ് പടന്നെങ്ങും നരേശ്വര! 
വെന്താരസംഖ്യം ദൈത്യയന്മാര്, സ്ത്നന്ദാരാവത്തിനാല് ചിലര് 

തൂസിച്ചുപോയീ, ത്രൈലോക്യമൊട്ടുക്കച്ചിഗ്ലണോല്ക്കരം 
ഉയന്നു സുരരെച്ചട്ടു, ചത്തു സേനാരവാല് ചിലര്. 9 

ചില ദേവാരികഠം കൊടിമേലടിച്ചിട്ട ചത്തുപോയ് 
ചിലര് ഘണ്ടാരവംകൊണ്ട നടുങ്ങീട്ടങ്ങിരുന്നുപോയ” 80 

ചിലരായുയധമേദൂററം ചത്തുവിണീടിനാരുടന്. 

ബലവാനീവിധം കൊല്വാനുന്നും ദൈത്യരെയേററവും 81 

പോരില് കൊന്നീടിനാന് വീരന് കാത്തികേയന്മഹാബലറീം 

ൽ പത്മം: വലിയ ഒരു സംഖ്യയെ കാണിക്കുന്ന വാക്കാണിതു”. നീിഖവ്വം 
എന്ന വാക്കും ഈ കൂട്ടത്തില് ചേന്നതാണു”. 

ി 72 
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ബാണനെന്നുള്ള ദൈതേയന് ബലിപുത്രന് മഹാബലന് 84 

ക്രഞ്ചപവ്വതമുയംപ്പുക്കു പാഞ്ഞേററു സുരരോടുടന്. 

ഉദാരധീ മഹാസേനനാശ്ശൂതൂവോടെതിക്കയായ് 89 

ക്രരഞ്ചത്തെശ്ശരണംപുക്കാനവന്൯ സ്ത്റന്ദഭയത്തിനാല് . 
ക്രഞ്ചനാദങ്ങളിയല്ം ക്രഞ്ചത്തെക്കട കോപനന് 84. 

പിളര്ന്നു ഭഗവാന് സ്ത്ന്ദനഗ്നി നല്ലിയ വേലിനാല്,. 
സാലയ്ക്ന്ധം തകന്നേററം തൂരസ്നേഭകപിയൃഥമായ് 85 

പറന്നുഴന്നാക”ഖഗങ്ങളൊത്തു പാമ്പുകഠം ചാടിയും 
ഗോലാംഗുല്യ,ക്ഷജാലങ്ങഠം പാഞ്ഞോടിഗാഘോഷമാന്തമേ 

മാന്കൂട്ടത്തിന്നിനാദങ്ങഠം മൂത്ത കാട കലന്നുമേ 

ശരഭങ്ങഠം പുറപ്പെട്ടമുടന് സി ംഹങ്ങഠം പാഞ്ഞുമേ 8 

ശോച്യാവസ്ഥയിലാന്നേററം പ്രകാശിച്ചിതു പവ്വതം. 

വിദ്യാധരര് പുറത്തെത്തിയാക്കുന്നിന്മുടിയിലാന്നവര് 88 

ഉഴന്നു കിന്നരന്മാരും വേല് ചാട്ടുന്നൊച്ച കേട്ടുടന്. 
ഉടന് ദൈത്യര് പുറത്തെത്തീ നൂറുമായിരവും ശരി 89 

വിചിത്രഭൂഷാമാലാഡ്യയര് ദീപ്ലാദ്രീനദ്രനില്നിന്നുടന്; 
അവരെച്ചെന്നു കൊന്നാരാക്കുമാരഭടരാഹവേ. ൭൫ 

ചൊടിച്ചാബ്ഭഗവാനപ്പേംടം ദൈതോയന്ദ്രനുടെ പുത്രനെ 
കൂട്ടത്തോടേ ഹനിച്ചാനാശ്ശൂക്രന് വൃത്രനെയാംവിധം. 91 

ക്രഞ്ചം പിളര്ന്നു വേലാലേ മത്രുസംഹാരി പാവകി 
പലപാടായയമൊററഷ്ക്കും രൂപമാണ്ട മഹാബലന്; 92, 

അവന് പോരില് ചാട്ടിവിടും വേലെത്തും കൈയില് വീണ്ടുമേ. 

ഏററം പ്രഭാവമുള്ളോനായ് ഭഗവാന് വീണ്ടുമഗ്നിജന് 93 

ശാരൃഭ്ധി യോഗം തേജസ്സം യശസ്സ്ം ശ്രീയയമാന്നവന് 

അവന് പിളര്ന്ന ക്രഞ്ചത്തെക്കൊനനൂ ദൈത്യരെയേറെയ്യം. 

ഡിന്നെയാബ” ഭഗവാന് ദേവന് ദേവാരികളെ വിഷക്്ലിയോന് 
വിബുധന്മാര് പൂജചെയ്യോനേററവും ഹഷ്മേന്തിനാന്. 95 

ക്രഞ്ച ശൈലം പിളന്നാറേ ചണ്ഡപുത്രന് മരിക്കവേ 
ശംഖും പെരുംപാറകളം രാജന്, ശബ്ദിച്ചു ഭാരത! 96 

മുഖ്യമാം പുഫ്പ്ൃവഷ്ത്തെ വഷിച്ച, ദേവനാരികഠം 

യോഗീശന് ദേവനില് പാരം നൂൂറുമായിരവും ശരി. 9൦7 

ദിവ്യമാം ഗന്ധവുംകൊണ്ടു വീശി നാന് പുണ്യമാരുതന് 
വാഴത്തീ ഗന്ധവ്വരിവനെ യജ്വ-ക്കഠം മുനിമുഖ്യരും. 98 

ചിലരീ പ്രഭവേ ബ്രഹ്മപുത്രനെന്നു നിനച്ചുതേ 

സനല്ക്കുമാരനാസ്സുവ്വജ്യേഷ്ടനാം ബ്രഹ്മയോനിയായ്. 99 

ചിലരിീശന്െറ മകനായ്്ച്ചിലരഗ്നിക്കു പുത്രനായ് 
ചൊല്വു ചിലരുമജ്തെുന്നും കൃത്തികാഗംഗകയംക്കുമേ. 109 
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ഒന്നായ് രണ്ടായിയുയം നാലായിട്ടുമാബ്പഹുശക്തനെ 
യോഗീശനാം ദേവനെത്താന് നൂറായിരമായിയും. 101 

ഇതാ ചൊന്നേന് നരപതേ, കാത്തികേയാഭിഷേചനം 

സരസ്വതീതീത്ഥവരൃപുണൃത്വം കേട്ടുകൊഠംക നീ. 102 
തീത്ഥം പ്രധാനമായത്തീര്ന്നൂ കുമാരന് ദൈതൃവീരരെ 
കൊന്നശേഷം മഹാരാജ, രണ്ടാം സ്വഗ്ഗംകണക്കിനെ. 103 

ഐശ്വയ്യമവിടെപ്പാത്തു നല്ലീ വെപ്വേറെയീശ്വരന് 
അപ്പോം നൈരൃ,തമുഖ്യക്കായ് ത്രൈലോക്ൃം പാവകാത്മ-- 

ഈവണ്ണം ഭഗവാനങ്ങാ തീത്ഥത്തില് ദൈത്യനാശനന് [ജന്. 
ദേവസേനേശനായ്' ഭൂപം, വാനോരാലഭിഷിക്തനായ്. 105 

തൈജസാഭിധമാത്തീത്ഥമതിലല്ലോ ജലേശനായ് 
വിബുധന്മാര് വരുണനെയഭിഷേചിച്ചു ഭാരത! 

ആ തീത്ഥത്തില് കുളിച്ചചചിച്ചിട്ടാ സ്റൃന്ദനെ ലാംഗലി 
ബ്രാഹ്മണക്കേകിനാന് പൊന്നും വസ്ത്രാഭരണജാലവും. 

രാത്രിയായവിടെപ്പാത്തു മാധവന് വൈരിനാശനന് 
തീത്ഥംപൂജകഴിച്ചംബുസ്പശംചെയ്തിട്ട ലാംഗലി 
ഹൃഷ്ടനായി പ്രീതമനസ്സ്ായിനാന് മാധവോത്തമന്,. 
എന്നോ$ ചോദിച്ചുതിതു നിന്നോടെല്പാം പറഞ്ഞു ഞാന് 

ഭഗവാന് സ്ത്ന്ദനേ വാനോരഭിഷേചിച്ചപൊരക്കഥ. 

47, വരുണാഗ്നികബേരസിദ്ധികഥനം 

106 

107 

1908 

109 

രീരത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടര്ച്ച). ദേവന്മാര് വരുണനെ സരില് 
പതിയായി അഭിഷേചിച്ച കഥ. അഗിതീത്ഥം, ബ്രഹ്മയോനിതീതഥം.. 
കബേരതിര്ത്ഥം എന്നിവയുടെ ഉല്ചത്തിചരിത്രം. 

ജനമേജയന് പറഞ്ഞു: 
ഹേ, ബ്രഹ്മന്, തത്ത്വമായ*ക്കേട്ടേനതൃത്തുതമിതിന്നു ഞാന് 

സ്തന്ദാഭിഷേചനകഥ വിസ്മരിച്ചു യഥാവിധി. 

ഇതു കേട്ടിട്ട ഞാന് പൂതനായെന്നോപ്പേന് തപോധന! 
രോമാഞ്ചവും പൂണ്ടുകൊണ്ടേന് മനസ്സ്സേററം തെളിഞ്ഞു മേ. 

സ്റ്റന്ദാഭിഷേകവും ദൈത്ൃവിദ്ധ്വംസനവുമങ്ങനെ 

കേട്ടേററം പ്രീതിയായ് വീണ്ടുമുണ്ടെനിക്കൊരു കൌതുകം. 

ജലേശനെപ്പണ്ട സുരരഭി ഷേചിച്ചതെങ്ങനെ? 

അതും ചൊല്ല മഹാപ്രാജ്ഞ, ഭവാന് കുശലനല്പയോ? 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

രാജാവേ, കോം വിചിത്രമിതു പുവ്വകല്ലപത്തിലൊത്തതാം 
ആദ്യം കൃതയുഗം രാജന്, നടക്കുമ്പോഠം യഥാവിധി 

1 

ക 

3 
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വാനോരെല്പാം വരുണനെച്ചെന്നുകണ്ടേവമോതിനാര്: 
*“ശക്രന് ഞങ്ങളെയെപ്പോഴും ദേവേശന് കാത്തിടുംപടി 6 

ഭവാനെല്ലാസ്സരിത്തിന്നും പതിയായിബഭവിക്കണം. 
മകരാലയമാമാഴിക്കുള്ളില് ദേവ, വസിക്ക നീ 7 

നിന് പാട്ടിലായ് നിന്നിടുടമേ നദീപതി സമുദ്രവും 

സോമനോടൊപ്പമങ്ങന്തും ഹാനിവൃഭ്ധികയം വന്നിടും.” 8 
ആവട്ടെയെന്നു വരുണനദ്ദേവകളൊടോതിനാന്. 
എല്പാരുമൊത്തുചേന്നാഴിവാഴം വരുണദേവനെ 9 

വിധിയില്ക്കണ്ട കമ്മത്താലം ഭസ്റ്റിന്പതിയാക്കിനാര്. 
വാനോര് യാദോനാഥനാക്കിയഭി ഷേചിച്ചു പാശിയെ 10 

സ്വസ്ഥാനം പുകിനാര് വാരിനാഥനെപ്പജചെയ്തുവര്. 
വാനോര്കളഭിഷേചിച്ച വരുണന് പുകഴാന്നവന് 11. 

സരിത്തുക്കഠം സരസ്സക്കഠം സാഗരങ്ങഠം നദങ്ങളം 

പാലിച്ച വിധിയാംവണ്ണം വാനോര്െശക്രനാംവിധം. 12 

അവിടെച്ചെന്നാചമിച്ചു വളരെ ദ്രവപ്യമേകിയും 
പ്രലംബാരി? മഹാപ്രാജ്ഞനഗ്നിതീത്ഥം ഗമിച്ചുതേ. 16 

കാണഠറായങ്ങു ശമിയില് മറവായ്യ്യോയ പാവകന് 
ലോകാലോകവിനാശങ്ങളുണ്ടായന്നനഘാശയ! 14, 

ചെന്നു കണ്ടു സവ്വലോകപിതാമഹനെ വാനവർ 
“നശി പ്പിതഗ്നിഭഗവാന് ഞങ്ങഠം കാണ്മീല കാരണം 15 

സവ്വഭൂതക്ഷയം പറെറാലൃഗ്നിയെത്തരണം വിഭോ!?? 

ജനമേജയന് പറഞ്ഞു: 

എന്തിന്നു ഭഗവാനന്നി നശിച്ച, ലോകഭാവനന്? 
അറിഞ്ഞതെങ്ങനെ സുരര് തത്ത്വമായ്” പറയേണമേ. 16 

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു: 

ടൃഗുശാപാല് പേടിപുണ്ടു ജാതവേദന് പ്രതാപവാൻ 
ശമീഗഭത്തിനുഠംപ്പുക്കു നശിച്ച, ഭഗവാന് പരം. 17 
വഹ്നിനാശം വന്നവാറേ വാസവാദികഠം വാനവർ 
അന്വേഷിച്ച, ദുഃഖിതരായ നാശമാന്നോരു വഹിയെ. 18 

അഗ്നിതീത്ഥം പുക്കു പിന്നെശ്ശുമീഗഭത്തിലങ്ങനെ 

വിധിയാംമട്ടമന്നീടുമഗ്നി യെക്കണ്ടിതങ്ങവര്. 19 

മുന്പില് ബ്ബഹസ്ററതിയെഴും വാനോരെല്ലാം നരഷ്ഭ। 

ആ വഹ്നിയെച്ചെന്നു കണ്ട നന്ദിച്ച, വാസവാദികം. 20 

വന്നപോലേ പോയിതവരിവനോ സ്വ്വഭക്ഷനായ് 
$ഗുശാപത്തിനാല് ഭൂപം, ബ്രഹ്മജ്ഞന് ചൊന്നവണ്ണുമേ. 21 

മതിമാനവിടെ സ്പാനംചെയ്യെത്ത് ബ്രഹ്മയോനിയില് 

31 പശി --വരുണന്. 2 ഖബ്ലംബാരി -- ബലരാമന്. 
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സൃഷ്ടിച്ചിതങ്ങു ഭഗവാന് സവ്൮വലോകപിതാമഹന്. 

അതില് സ്പാനംചെയ്തു മുന്നം ബ്രഹ്മന് വാനോരുമായ് പ്രഭ 
തീത്ഥങ്ങളേവം സൃഷ്ടിച്ച, ദേവകയംക്കു യഥാവിധി. 

അതില് സ്ലാനംകഴിച്ചിട്ട പല വിത്തം കൊടുത്തുടന് 
കാബേരതീത്ഥം പുക്കാനങ്ങല്ലേം വന്.പമാന്നവന്൯ 

നേട? ധനാധിപത്യത്തെ പ്രഭുവൈളബിളന്! നൃപ! 
അതില് വാക്ര്യോതു നിധികഠം ധനങ്ങളമിളാപതേ! 

കീഴില് വന്നതുമാത്തീത്ഥം പുക്കടന് ലാംഗലായയധന് 3 
കുളിച്ചു വിധിയാംവണ്ണം ബ്രാഹ്മണക്കേകിനാന് ധനം. 

കാബേരകാനനത്തിങ്കല് കണ്ടാരവി ടദെയാസ്ഥലം, 

മഹാത്മാവാം യക്ഷരാജന് കുബേരന് പണ്ടു വന്തപം 

ചെയ്യോരിടം നേടിയേടം വന്പിയന്ന വരങ്ങളം 
ധനാധിപത്യവും തേജസ്സസേറും രദ്രന്െറ സഖ്യവും. 

ദേവത്വം ലോകപാലത്വം നളകൂബരനേയുമേ 
ഇങ്ങ നേടീ മഹാബാഹോ, ധനാധീശ്വരനഞ്ജസാ. 

മരുല്ഗണങ്ങാഠം വന്നൊന്നിച്ചഭി ഷോേചിച്ചുതിങ്ങതാന് 
ഇവന്നു വാഹനം നല്ലിയതുമിങ്ങു മനോജവം 

വിമാനം പുഷ്കുകം ദിവ്യം നൈ തേശ്വരപട്ടവും. 
അതില് കുളിച്ചിട്ട ബലന് ഭൂരി ദ്രവ്യം കൊടുത്തുടന് 

രാജാവേം തീത്ഥമുഠംപ്പുക്കൂ രാമന് ശ്വേതാനുലേപനന്, 
സവ്൮ൃസത്വങ്ങളും സേവിപ്പേന്നാം ബദരപാചനം 

സ്വ്ൃവത്തുഫലസസന്പണ്ണം നിത്ൃപുണ്യഫലം ശുഭം. 

48. ബദരപാചനം 

കള് 

൧3 

ക. 

൭ 

4൫6 

7 

28 

29 

30 

91 

32 

രീത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടര്ച്ച). ബദരപാചനതീത്ഥമാഹാത്മ്യം . 

തആആ തീത്ഥത്തിനു” തത പേരു വന്നതെങ്ങനെയെന്നു. ഭരദ്പ്യാജപുത്രിയായ 
ത്തുതാവതിയുടേയും വസിഷ്ചപചത്നിയായ അരുന്ധതിയുടേയും തപോമാ 

ഫാത്മൃ കഥനം. 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

പിന്നെ രാമ൯ മുഖൃതിത്ഥം പുക്കാന് ബദരപാചനം 
തപസ്വി സിദ്ധരുള്ളോന്നങ്ങല്പോ കന്യ ധൃതവ്രത. 

ഭരദ്വാജന്െ തനയാ രൂപംകൊണ്ടതിരററവഠം 
വിഭോ, ശ്രുതാവതി പരം കുമാരി ബ്രഹ്മചാരിണി 

നാനാനിയമമൊത്തുള്ളോടം ചെയ്യാളഗ്രതപസ്സിിനെ 
*ദേവേന്ദ്രനെന് വല്പഭനാകെ'ന്നുറച്ചിട്ട ഭാമിനി. 

1 ഐളബിളന്ം വൈശ്രവണന്. 2 ലാംഗലായുധന്.ം ബലരാമന് . 
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അവംംക്കൊട്ടേറെയാണ്ടേവം ചെന്നതു കുരുകുലോദ്വഹ! 

സ്്രീകഠംക്കാകാതുള്ള തീവ്രനിയമങ്ങടം ചരിക്കുവേ. 4 

അവക്കുള്ള നടപ്പാലും തപസ്സ്ാലും ധരാപതേ! 

ഭക്തി യാലും പ്രീതനായിബ്ഭഗവാന് പാകശാസനന്, 5 

അവാഠകക്കുള്ളാശ്രമത്തിങ്കല് ചെന ദേവേശ്വരന് പ്രഭ 

വന്പിയന്നൊരു വിപ്രഷി വസിഷ്യാകൃതി പൂണ്ടവന്. 6 

അവ്ളുൃഗ്ര തപസ്സ്റാമാ വസിഷ്ടമുനിമുഖ്യനെ 

കണ്ടു പൂജിച്ചു മുനി യോഗ്യ്യാചരരത്താലെ മന്നവ! 7 

ചൊല്ലി പ്രിയംവദയവഠം കല്യാണി നിയമജ്ഞയാഴം: 

ഭഗവാനേ മുനിശ്രേഷ്ഠ, പ്രഭോ, കല്ലിപ്പതെന്തു നീ? 8 

എല്ലാമിപ്പ്പോഠം യഥാശക്തി തരാമങ്ങ്്കൂ സുവ്രത! 

ശക്രഭക്തിയിനാല് പാണിയിങ്ങേകുന്നില്ലൊരിക്കലും. 9 

വ്രതത്താല് നിയമത്താലും തപപസ്സാലും തപോധന! 

സന്തോഷിപ്പിക്കവേണം മേ ത്രൈലോക്യാധീശനിന്ദ്രനെ.?? 

എന്നു കേട്ടിട്ടു ഭഗവാന് ദേവന് നോക്കീട്ട സസ്മിതം 

സാന്ത്വമായവളോടോതീ നിയമം കണ്ടു ഭാരത! 11 

““തപസ്സഗ്രം നീ ചരിപ്പ സുവ്രതേ, കണ്ടിരിപ്പ ഞാന് 

കല്യാണി ,യൃള്ളില്ക്കരുതി നീയെന്തിന്നുദൃമാിപ്പതോം, 12 

അതൊക്കയും ശരിക്കായി ഫലിച്ചീടടം വരാനനേ! 

തപസ്സ്റാലൊക്കയും കിട്ടും തപസ്സില് സപ്വമുണ്ടെടോ. 18 

ദിവ്യസ്ഥാനങ്ങഠം വാനോക്കുള്ളവയെല്ലാം വരാനനേ! 

തപപസ്സ്റാല് നേടിടാമല്ലോ തപോമൂലം പരം സുഖം, 14: 

ഇങ്ങ ഘോരതപംചെയ്തു ദേഹം കൈവിട്ട മാനവര് 

കല്യാണി, നേടും ദേവത്വമെന്െറയീ വാക്കു കേഴാക്ക നീ. 12 

ഈയഞ്ചു ലന്തക്കായയം നീ സുഭഗേ, ഹേ ശുൂഭവ്രതേ।! 

പചിക്കെ*?ന്നരുളിപ്പോയീ ഭഗവാന് വലസൂദനന് 1 16 

ആക്കല്യാണി യൊടോതീട്ടു ജപിച്ച, ജപ മായവന് 

ഈയാശ്രമവി ഭൂരത്തിലുണ്ടല്ലോ തീത്ഥമുത്തമം. 117 

മുപ്പാരില് പേര്പുകഴന്നിന്ദ്രതീത്ഥമെന്നതു മാനദ! 

അവളെത്താന് പരീക്ഷിപ്പംന് ഭഗവാന് പാകശാസനന് 18 

ലന്തക്കായ' വെന്തിടാതാക്കിത്തീത്താനാ വിബുധാധിപന്. 

അവഠം പിന്നെത്തപംപുണ്ടോഠം നൃപ, മാനത്തൊടക്ശുമം 19 

ശ്രദ്ധയോടും ശുദ്ധവ്്രയായിക്കൊണ്ടിട്ട വഹനിയില് 

പചിച്ച, രാജശാര്ദ്ട, ല, ലന്തക്കായ്ക്കഠം മഹാവ്രത! ൧0 

അധഠം വേവിക്കുവോതേറെക്കാലം പോയ് പുരുഷഷ്ഭ! 

വെന്തീലവകളവ്വണ്ണം ദിനക്ഷയവുമായിതേ. 21 

3 പലസുദനന് -- ഇന്ദ്രന്. 2 ജപ്യം -- മന്ത്രം. 
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അവഠംക്കുള്ളോരു വിറകിന്കൂട്ടം ചുട്ടിതു പാവകന് 
വിറകറേറാരു തീ കണ്ടിട്ടവഠം തന്ധെയ്യെരിച്ചുതേ. കമ 
മുന്പില് കാല് രണ്ടുമിട്ടാളാ വഹ്നിയില് ചാരുദഗശന 
കത്തും കാല് വീണ്ടുമേ തള്ളിക്കൊടുത്താളനഘാശയ! 23 
കാലു രണ്ടും കത്തുവതുതാന് ചിന്തിച്ചീല മാന്യയാഠം 
മഹഷിപ്രിയമോത്തിട്ട ദുഷ്ലരക്രിയ ചെയ്തവഠം. കക 
വൈമനസ്യമവഠംക്കില്പം വന്നീലാ മുഖഭേദവും 
വെള്ളത്തി ലെന്നപോലംഗം തീയിലാളിച്ചു ഹൃഷ്ടയായ”. 25 

അവഠക്കുണ്ടുള്ളിലെപ്പോഴുമാച്ചൊന്ന മൊഴി ഭാരത! 

ലത്തക്കായ്ക്കഠം പചിക്കേണം സവ്വഥായെന്നു കനയക 26 

മഹഷി വാക്കു കരളില്വെച്ചു നല്പവളാമവയം 
ലന്തക്കായകഠം വേവിച്ചിതവ വെന്തില്ല ഭാരത! ൧77 

ഭഗവാനഗ്നിയവഠംതന് കാല് ദഹിപ്പിച്ചു കേവലം 
അല്പം പോലും മനോദുഃഖമവഠംക്കുണ്ടായതില്പതില്. ക8 
അവാം ചെയ്യുന്നൊരാക്കമ്മം കണ്ട നന്ദ്യാ ജഗല്പതി 
കത്തിക്കും തന്െറ രൂപത്തില് പ്രതൃക്ഷപ്പെട്ടിതപ്പെൊഴേ. 29 

സുഭദ്ര, സുവ്യതയായോരാക്കന്യയോടോതി വാസവന്. 

ഇന്ദ്രന് പറഞ്ഞു: 
പ്രീതനായ നിന്നില് ഞാന് ഭദ്രേ, തപോനിയമഭക്തിയാല് 
എന്നാല് നിന്നിഷ്ടമാം കാമം ഭദ്ര, സമ്പന്നമായ്വരും. 
മഹാഭാഗേ, മെയ് വെടിഞ്ഞു വാനില് നീയെന്നില് വാണിട്ടം 

നിന്െറയോരീ മുഖൃതീത്ഥം ലോകത്തില് സ്ഥിരമായ?വരും. 
സവ്വപാപഹരം സുഭ്ര,, പരം ബദരപാചനം 332 

മുപ്പാരിലും സുപ്രസിദ്ധം ബ്രഹ്മഷി ജനസംസ്തൃതം. 
മഹാഭാഗേ, പുണൃമാമീത്തീത്ഥത്തിലനഘാശയേ!. 33 

അരുന്ധതിയെ വിട്ടല്പോ സപൃൃഷികഠം ഹിമാദ്രിപോയ്. 
പിന്നീടങ്ങ മഹാഭാഗര് ചെന്നേററം നിശിതവ്രതര് ൫൧. 

വൃത്തിക്കു ഫലമൂലങ്ങടം ഹരിപ്പാനായ് ഗമിച്ചുപോല്. 
അവര് കൊററിന്നു പനിമാമലക്കാട്ടിലിരിക്കവേ ] 

പന്തീരാണ്ടേമ്ക്കൊൊരു മഴയില്ലായ്കയുളവായിതേ. 

അവരാശ്രമമുണ്ടാക്കിയങ്ങ പാര്ത്തു തപസ്വികഠം 36 

നല്ലോരരുന്ധതി തപോനിത്യയായ് പാത്തിതപ്പൊഴേ. 
അരുന്ധതിയെയത്ൃൃഗ്രതപമാന്നങ്ങു കണ്ടുടന് 317 

മുക്കണ്ണന് പ്രീതനായിട്ടു ചെന വരദനായ” തദാ. 

ബ്രാഹ്മണാകാരവുംപൂണ്ടു മഹാദേവന് പുകഴ്ന്നവന് 38 

അവളോടോതിനാന് ദേവന് *“:ഭിക്ഷയ്ണൂണ്ടാഗ്രഹം ശുഭേ!” 
അവളാ ബ്രാഹ്മണനൊടു പറഞ്ഞൂ ചാരുദശന: 39 



ബദരപാചനം 1169 

“€ അന്നജാലം തീന്ന വിപ്ര, ലന്തക്കായ്ക്കകഠം ഭജിക്കുക.” 

അപ്പ്പോഠം ചൊന്നാൻ മഹാദേവ**നിവ വേവിക്ക സുവ്രതേ!?* 

ഇതു കേട്ടവഠം വേവിച്ചാഠം ബ്രാഹ്മണന്നിഷയമോത്തവഠം 

ലന്തക്കായ” കത്തിടും തീയില് വേവിച്ചു പുകഴാന്നവഠം. 3.1 

ദി ച്യമാം നല്പ്പുണ്യകഥ കേട്ടാളായവളപ്പ്പൊഴേ 
പന്തിരാണ്ടുള്ളല്ക്കടാനാവൃഷ്ടിയം തീന്നിതപ്പയൊഴേ. ലു 

തിന്നാതെ വെച്ചു വേവിച്ചും പുണ്യസല്ക്കഥ കേട്ടമേ 
അവംഠക്കാ ക്രൂരമാം കാലം ദിനംപോലെ കഴിഞ്ഞുപോയ 43 

ഫലവും കൊണ്ട കുന്നിന്മേല് നിന്നാത്താപസരെത്തിനാര് 

പ്രീതനായ" ഭഗവാനപ്പോളരുന്ധതിയൊടോതിനാന്: 44 

““ധമ്മജേഞ, മുനിമാര്പാശ്വം ചെന്നുചേരുക മുന്പടി 

നിന് തപോനിയമംകൊണ്ട ധമ്മജേഞ, പ്രീതനായി ഞാന്. *? 

പിന്നെ സ്വരൂപവും കാട്ടിക്കൊണ്ടാനാബ “ഭഗവാന് ഹരന് 
പ്രീതനായ ചൊല്പിയവരോടവഠംതന് വന്ചരിത്രവും. 46 

പനി മാമലമേല് നിങ്ങഠം സമ്പാദിച്ച തപസ്സമേ 
വിപ്രരേ, മന്മതമിവഠംതപസ്സം തുലൃമായ്വരാ. 47 
ഈത്തപസ്വിനി ചെയ്തല്ലോ സുദൃശ്ചര*തപസ്സിനെ 
ഉണ്ണാതെ വെച്ചു വേവിച്ചു പന്തീരാണ്ടിവഠം പോക്കിനാഠയം.?? 

അരുന്ധതിയൊടായ്പ്പി ന്നെബ” ഭഗവാന് ചൊല്ലി വീണ്ടുമേ: 
“കല്യാണി, നര് വരിച്ചാലുമുള്ളിലിച്ചിച്ചിടും വരം. ?? 49 

പൃഥുരക്താക്ഷി സപ്പ്ഷിമദ്ധ്യേ ദേവനൊടോതിനാഴം: 

€ ഭഗവാനേ, പ്രീതനെങ്കിലിതു നല്ത്തീത്ഥമാവണം 50 

സിദ്ധദേവഷിസംസേവ്യമെന്നും ബദരപാചനം. 
ഇതില് ദേവേശ, ശുചിയായ മുന്നാളപവസിപ്പുവന് ൭1. 

പന്തീരാണ്ട്പേവാസത്തിന് ഫലം നേടീടവേണമേ!?? 

ആവട്ടെയെന്നോതി ദേവനാത്തപസ്വിനിയോടുടന് 52 

സപ്ൃഷിസ്മൂതനായ് ദേവനപ്പൊഴേ വാനു പുകിനാന്. 
ടടേഷീന്ദ്രരത്ഭുതപ്പെട്ടിതരുന്ധതിയെയങ്ങനെ ൭3. 

ക്ഷീണം വൈവണ്ണ്്യവും പൈദാഹവുമില്ലാതെ കാങ്കയാല്. 
ഏവം മഹാസിദ്ധി നേടിശ്ശുദ്ധികൂടമരുന്ധതി ൭൭ 

എനിക്കുവേണ്ടി നീപോലെ മഹാഭാഗേ, ശുഭവ്രതേ! 
ഭദ്രേ, നീയീ വ്രതത്തിങ്കല് സമ്പാദിച്ച, വിശേഷവും ൭൭ 

നിയമത്താല്ത്തുഷ്യനായി നിനക്കുമിതു നല്ലവന്. 
വരം വിശേഷം കല്യാണി വരേ, നല്ലന്നതുണ്ടു ഞാന് 56 

അരുന്ധതിക്കാ മഹാത്മാവാ വരം നല്ലിയില്പയോ? 
അതിപ്രഭാവാല് കല്യാണി നിന്െറ തേജസ്സ്ിനാലുമേ ൭7 
ളെ 

ൽ സദുശ്ചരം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാ മാത്രം അനുഷ്യിക്കാന് സാധിക്കുന്നതു”. 
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ചൊല്വേന് വേറിട്ടൊരു വരമീസ്ഥലത്തു യഥാവിധി. 
സമാധിപുണ്ടീത്തീത്ഥത്തിലൊരു രാത്രി വസിച്ചുവന് ൭8 

കുളിച്ചുടല് വിടന്നാകില് നേടും ദുര്ല്പഭരാം പദം. 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

എന്നോതിബ'്ഭഗവാന് ദേവന് സഹസ്ധ്രാക്ഷന് പ്രതാപവാന്൯ 
പുണൃശ്രുതാവതിയൊടു, പിന്നെ വാനു കരേറിനാന്. 

ഇന്ദ്രന് പോയളവുവ്വീശ, ദിവൃഗന്ധമിയന്നദഹോ ! 60 

അവിടെബ്ഭരത ശ്രദ്ധ, പുഷ്്റവഷ്ം പതിച്ചുതേ. 
മഹാസ്വനത്തൊടുണ്ടായീ ദേവദുന്ദുഭി നാദവും 6 

പുണൃഗന്ധത്തൊടും പുണ്യവായു വീശീ ധരാപതേ! 

ശുഭയാമവഴം മെയ് വിട്ട ശക്രഭാര്യയുമായിനാഠം 
വന്തപസ്സ്ാലതും നേടി രമിച്ചാളവനൊത്തവഠം. 62 

ജനമേജയന് പറഞ്ഞു: 
അവാഠക്കാരമ്മ ഭഗവന്, നല്ലാരെങ്ങു വളന്നവഠം? 
കേഴംക്കാനുണ്ടാഗ്രഹം വിപ്ര, പെരുത്തുണ്ടിഹ കരതുകം. 63 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

സഖലിച്ചു രേതസ്സ്റ മഹാന് ഭരദ്വാജമുനിക്കഹോ! 

വരും ദീര്ഗ“ഘാക്ഷി ദിവ്യസ്്രീ ഘൃതാചീദശനത്തിനാല്. 64 
ആ രേതസ്സായവന് കൈയാല് ഥ്രഹിച്ചിതു തപോനിധി 
അപ്പ്യൊഴേ വീണിതിലയിലതിലുണ്ടായി നന്ദിനി. 66 

അവക്കു ജാതകമ്മാദി യൊക്കുച്ചെയ്കതു തപോധനന് 
പേരുമിട്ടീടിനാനങ്ങു ഭരദ്വാജന് മഹാമുനി, 66 

ശ്രുതാവതീതി ധമ്മജ്ഞന് ദേവഷികഠം നട്ടക്കുതാന് 

നിജാശ്രമത്തിലവളെയാക്കിപ്പുക്കാന് ഹിമാദ്രിയില്. 67 

അങ്ങാചമിച്ചിട്ട മഹാനുഭാവന് 
ധനങ്ങഠം വിപ്രപ്രവരക്കു നല്ലി 
സമാഹിതാത്മാവു ഗമിച്ചു ശക്ര-- 
തീത്ഥത്തിനായ് വൃഷ്ണികലേന്ദ്രനപ്പ്ോം. 68 

49. ഇന്ദ്രതീത്ഥാദിഗമനം 

തീത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടച്ചും ഇഴ്യതീത്ഥം, രാമതീത്ഥംം 
യമുനാതീത്ഥംം, ത്തദിതൃതീത്ഥം എന്നിവയുടെ മാഹാത്മ്യം. 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

ഇന്ദ്രതിത്ഥമുടന് പുക്കു ബലിയാം യദുപുംഗവന് 
കുളിച്ചു ധനരത്നങ്ങഠം വിപ്രക്കേകി യഥാവിധി. 1 

അങ്ങല്ലോ ദേവരാജാവു യജിച്ച, ൬൨൮ യജ്ഞവും 

ബൃഹസ്ററതിക്കു ദേവേശന് കൊടുത്തു വളരെദ്ധനം. കൂ 
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തടവെന്്േ സവ്വരത്ഥ്ൃയയയതം! വിവിധദക്ഷിണം 
മുററും യജ്ഞം ചെയ്തിതങ്ങു വേദജ്ഞര് പറയുംപടി. ചി 

ആ ക്രതുക്കളെ നൂറോളം ദൃതിമാന് ഭരതഷ്ഭ! 
വിധിപോലേ പൂത്തിയാക്കീ പേരെടുത്തു ശതക്രതു . ക് 

അവന്െറ പേരാലാത്തീത്ഥം ശിവപുണ്യം സനാതനം 
ഇന്ദ്രതീത്ഥാഖരായ'"ത്തീര്ന്നൂ സവ്൮ പാപവിമോചനം. ൭ 

ഉപസ്തശിച്ചു വിധിപോലതിലും മുസലായയധന്൯ 

അന്നവസ്ത്രാദിയാല് മുററും വിപ്രരെപ്പൂജചെയ്കുടന് 6 

അവിടം വിട്ട ശുഭമാം രാമതീത്ഥത്തിലെത്തിനാന്. 
അങ്ങു രാമന് മഹാഭാഗന് ഭാഗ്ലൂവന് വന്തപോനിധി 7 

പലവട്ടം ക്ഷത്രിയരെക്കൊന്നു ഭൂമി ജയിച്ചവന് 
ഉപാദ്ധ്യായനെ മുന്പാക്കിക്കാശ്യപഷിവരിഷ്യനെ 8 

വാജപേയം ചെയ്തിതവനശ്വമേധശതത്തെയും. 

കൊടുത്തു താന് ദക്ഷിണയായാഴിച്ചുഴമൊരൂഴിയെ 9 

രാമന് വിപ്രക്കു വിത്തത്തെക്കൊടുത്തു ജനമേജയ! 
ആചമിച്ചു യഥാന്യായം വിപ്രരെപ്പൂജചെയ്യതവന് 10 
പല ദാനംചെയ്തു നാനാരത്നം പയ്യാന ദാസികഴം 
ആടാവിയിവയൊക്കേയും പിന്നെപ്പുക്കീടിന്ഥാന് വനം. 11 

ദേവബ്രഹ്മഷികളെഴും പുണൃതീത്ഥസ്ഥലത്തവന് 
മുനീന്ദ്രരെക്കൈവണങ്ങി യമുനാതീത്ഥമെത്തിനാന്. 12 

അങ്ങാണല്ലോ രാജസൂയം ചെയ്തതന്നു മഹീപതേ! 
ആദിതേയന് മഹാഭാഗന് വരുണന് ധവളപ്രഭന്. 13 

അങ്ങല്ലോ പോരില് വെന്നിട്ട മത്ത്യാമത്തൃഗണത്തെയും 
ഗന്ധവ്വരാക്ഷസരെയും വരുണന് പൃഥിവീപതേ! 14: 

വരമാം ക്രതു സാധിച്ച, വരുണന് വൈരിനാശനന്. 

ആ മുഖ്യക്രതു തീന്നിട്ടു സംഭവിച്ച, മഹാരണം 10 

ദേവകരഠക്കും ദാനവക്കും മുപ്പാരിന്നു ഭയങ്കരം . 
രാജസുയമഹായജ്ഞം കഴിഞ്ഞാല് ജനമേജയ! 36 

ഉണ്ടായ”വരും മഹാഘോരയുമദ്ധം ക്ഷത്രിയര്തങ്ങളില് 
അവിടേയും ലാംഗലിയാം ദേവന് പൂജിച്ചര,ഷീന്ദ്രരെ 17 

മററുള്ള യാചകന്മാക്കും കൊടുത്തു കാമദന് വിഭ. 
വനമാലി പരം പ്രീതന് മഹഷികഠം പുകഷ്ണുവോന് 18 

ആദിതൃതീത്ഥമവിടം വിട്ടെത്തീ കമലേക്ഷണന്. 
അങ്ങല്ലോ ഭഗവാന് ജ്യോതിര്ഭാസ്ക്ര൯ രാജസത്തമ! 19 

ജ്യോതിസ്സ്റകഠംക്കാധിപത്യം നേടിക്കൊണ്ടാന് പ്രഭാവവും . 

1 സവ്വരത്ഥ്ൃയയയതം -- (അശ്വമേധത്തിനുലേണ്ടി യുള്ള) എല്ലാ കുതിരകളോടും 

കൂടിയതു”. 2 ശതക്രതു--൯ൂറ യാഗം ചെയ്തവന്; ഇന്ദ്രന്. 
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ആ നദിക്കുള്ള കരയില് മുററുമിന്ദ്രാദി ദേവകഴം ഒറു 

വിശ്വേദേവമരുല്ഗസ്ധവ്വാപ്പരസ്ത്രീഗണങ്ങളും 

ദ്വൈപായനന് ശുകന് പിന്നെക്കൃഷ്ണനും മധുസൂദനന് 2 

യക്ഷരും രാക്ഷസന്മാരും പിശാചുക്കളമേ നൃപ! 

ഇവരും മററു പലരുമസംഖ്യം യോഗസിദ്ധരായ'* കമ 

ആപ്പുണ്ൃശിവമാം സാരസ്വതതീത്ഥേ പരന്തപ! 

അങ്ങു മുന്നം കൊന്നു വിഷ്ണു മധുകൈടഭദൈത്ൃയരെ. 23 

കുളിച്ചു ഭരതശ്രേഷ്ഠ, മുഖ്യമാം തീത്ഥമായതില് 

ധമ്മാത്മാവാം വ്യാസനങ്ങു കുളിച്ചു ഭരതഷ്ഭ! 24 

പരമാം യോഗമാന്നിട്ട പരയാം സിദ്ധി നേടിനാന്. 

അസിതന് ദേവലനുമങ്ങതിലല്ലോ തപോനിധി 

മഹഷീ്ി യോഗമാന്ിട്ട യോഗിപ്രവരനായതും. 25 

50. ജൈഗീഷവ്യയോഗമാഹാത്കമ്യം 

തീത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടര്ച്ച). ഗൃഹസ്ഥധമ്മം കൈക്കൊണ്ട 

തപോനിധീയായ ദേവലന്യുംം അസാധാരണമായ തപശഗ്ൃക്തികൊ 

ണ്ടു ദേവലനെ വിസൂയിപ്പിച്ച ജൈശീഷവ്യനന്െറയും കഥ. 

വൈശമ്പായനൻ പറഞ്ഞു: 

അതില്ത്തന്നെ വസിച്ചല്ലോ ധമ്മാത്മാവ തപോധനന് 

ഗൃഹസ്ഥധമ്മം കൈക്കൊണ്ടിട്ടസിതന് ദേവലന് പുരാ. 1 

ധമ്മനിത്ൃയന് ശുചി ദമി നൃസ്പദണ്ഡന് തപോനിധി 

കമ്മം വാക്കുള്ളിവകളാല്സ്സുപ്വജന്തുവിലും സമന്. കു 

ക്രോധം വിട്ടോന് മഹാരാജ, സ്മൃതിനിന്ദകളില് സമര് 

പ്രിയാപ്രിയങ്ങളില് തുല്യന് സമദശി യമന്പടി. 3 

പൊന്നില് മണ്ണിന്കട്ടയിലും സമദശി തപോനിധി 

പൂജിച്ച, ദേവകളെയുമതിഥിദ്വിജരേയുമേ. 4 

ബ്രഹ്മചരൃപരന് നിത്യമെപ്പോഴും ധമ്മതല്പരന് 

പിന്നെയങ്ങെത്തി മൃപതേ, യോഗം കൈക്കൊണ്ടു ഭിക്ഷുകന് 

ധീമാന് ജൈഗീഷവ്യമുനിയാത്തീത്ഥത്തില് സമാഹിതന് 

ദേവലന്തന്നാശ്രമത്തിലാവസിച്ചു മഹാദൃതി 6 

യോഗനിത്യന് മഹാരാജ, സിദ്ധിയാണ്ടോന് തപോനിധി. 

അവിടെപ്പാത്തിടുന്നോരാജൈജഗീഷവ്യമഹഷിയെ ല് 

ദേവലന് കണ്ടു ധമ്മത്താല് വിട്ടയനയ്ക്കാതെകണ്ടുമായ" 

അവക്കേവം മഹാരാജ, കഴിഞ്ഞു മുന്നമേറെനാഠം. 8 

ൽ യോഗസിീദ്ധരായ* --യോഗം കൊണ്ടു സി ദ്ധരായിത്തീന. 
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ജൈഗീഷവ്യഷിവരനെപ്പിന്നെക്കണ്ടീല ദേവലന് 
ഉണിന്നേരത്തു മതിമാന് സന്യാസി ജനമേജയ! 9 

ധമ്മജ്ഞന് ഭിക്ഷ വേണ്ടപ്പേോഠം ദേവലാന്തികമെത്തിനാന്. 
ഭിക്ഷുരൂപത്തില് വന്നോരാ മുനിയെത്തത്ര കണ്ടവന് 10 

ഗൌരവം കാട്ടിനാനേററം പെരുകും പ്രീതിയേയുമേ. 
ദേവലന് ശക്തിയാംപോലെ പൂജചെയ്യിതു ഭാരത! 11 

ജൂഷിമാര് കണ്ട വിധിയാല് പെരുത്താണ്ട സമാഹിതന്,. 
മഹാത്മാവാം ദേവലന്നങ്ങൊരുനാളവനീപതേ! 12 

ദൃതിമാന് മുനിയെപ്പാത്തു ചിന്തയയണ്ടായിതേററവും. 

“പൂജിച്ചീടുമെനിക്കേറെയാണ്ടു ചെന്നിതു കേവലം 13 

ഇദ്ദേഹമലസന് ഭിക്ഷയവരുഠംചെയ്തീല ചെററുമേ.” 

ഏവം ചിന്തിച്ചവന് പുക്കാന് മഹോദധിയിലേക്കുടന് 14 

ആകാശചാരിയായ് ശ്രീമാന് കുടവുംകൊണ്ടു ദേവലന്. 
സരില്പതി സമുദ്രത്തില് ധാമ്മികന് ചെല്ലുവോതവന് 15 

ജൈഗീഷവ്യനെ മുന്പിട്ട ചെന്നോനെക്കണ്ട ഭാരത !. 
ഉടനേ വിസ്മയപ്പെട്ട ചിന്തിച്ചാനസിതന് പ്രഭ 16 

ഈ ഭിക്ഷുവാഴിയിീല്ച്ചെന്നതെങ്ങനേ മുന് കളിച്ചതും? 
ഇപ്രകാരം വിചാരിച്ചു മഹഷിയസിതന്* തദാ 17 
കുളിച്ചു കടലില് ശുദ്ധന് ജപിച്ച, വിധിപോലവേ. 
ജപ്യാഹ്നികങ്ങളുംചെയ്താ ശ്രീമാനാശ്രമമെത്തിനാന് 18 

ജലം നിറച്ച കലശം കൈക്കൊണ്ട ജനമേജയ! 
പിന്നെത്തന്നാശ്രമത്തേക്കു കടക്കുംപൊഴുതാ മുനി 19 

കണ്ടാനങ്ങാശ്രമത്തിങ്കല് ജൈഗീഷവ്യനിരിപ്പതും, 
മിണ്ടുന്നതില്പവനൊട ജൈഗീഷവ്യനൊരെണ്ണവും 20 

മുട്ടി പോലാശ്രമത്തിങക്കലിരിക്കുനൂ തപോനിധി. 

സാഗരസ്ധാതനായ കണ്ടിട്ടാസ്റാഗരസമാനനെ [2 

മുന് പാശ്രമത്തില്ക്കയറി വാണിട്ടും കണ്ടിതായവന്. 
അസിതന് ദേവലര് ഭൂപം, ചിന്തചെയ്തിതു ബുദ്ധിമാന് 22 

ജൈഗീഷവ്യന്െറ യോഗോത്ഥതപസ്സ്സിന് ശക്തി കണ്ടവന് 
രാജേന്ദ്ര, ചിന്തചെയ്താനങ്ങപ്പൊഴേ മുനീസത്തമന്: ൧൭ 

“ഞാനാഴിയില്ക്കണ്ടൊരിവനാശ്രമത്തിങ്കലെങ്ങനെ?? 
ഈവണ്ണമോത്തുകണ്ടിട്ടാ മുനീന്ദ്രന് മന്ത്രപാരഗന് 24. 

ആശ്രമംവിട്ടംബരത്തേക്കുയര്നനൂ ധരണീപതേ! 

ജൈഗീഷവ്യന് ഭിക്ഷവിന്െറ പരീക്ഷഷ്കുങ്ങ ദേവലന് 25 

സമാഹിതാംബരചരസിദ്ധരെക്കണ്ടി തായവന്; 

കണ്ടു ജൈഗീഷവ്യനെയാഗസ്സ്സറിദ്ധര് പൂജിച്ചിടന്നതും. 26 

ൽ അസിതന്-- ദേവലന്െറ ഒരു പര്യായംം 
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വാശിയോടസിതന് വീണ്ടും വ്യവസായി ഭ്ൂഡവ്രതന് 
ജൈഗീഷവ്ൃയന് വാനിലേക്കു പോവതും കണ്ട ദേവലന്. 

അതില്നിന്നവനെക്കണ്ടാന് പിതൃഃലോകം ഗമിപ്പതും 

പിതൃലോകം വിട്ടു കണ്ടു യാമൃലോകം ഗമിപ്പതും. 

അവിടുന്നും വിട്ടു സോമലോകകത്തേക്കു കുതിച്ചുടന് 

ഗമിപ്പുതായും താന് കണ്ടു ജൈഗീഷവ്ൃയമുനീന്ദ്രനെ. 

ഏകാന്തായാജി ലോകങ്ങഠംതോറും പോകുന്നതായിയ്യം 

അവിടംവിട്ടഗ്നിഹോത്രി ലോകത്തേക്കുല്പ്പത്ച്ചുതേ. 

പോയിക്കണ്ടു ഭശപരണ്ണുമാസയാജി പദത്തിലും 
അവിടംവിടങ്ങ പശുയാജികരംക്കുള്ളതായഹോ! 

ദേവപൂജിതമാം ലോകം പോവതും കണ്ട ബുദ്ധിമാന്. 
ചാതൂമ്മാസ്യം? പലവിധം യജിക്കും മുനിമാരുടെ 

സ്ഥാനത്തില് പോവതും കണ്ടിതഗ്നിഷ്ടോമപദത്തിലും. 
അഗ്നിഷടുതംകൊണ്ടു യജിച്ചീടടന്ന മുനിമാരുടെ 

ശ്രേ്സ്ഥാനത്തിലും പോകുംപടിയായ്ക്കണ്ട ദേവലന്. 
വാജപേയക്രതുബഹുസുവണ്ണുകവുമങ്ങനെ 

ചെയ്യും യോഗ്യക്ക്ഴും ലോകങ്ങളിലും കണ്ടിതായവന്. 
രാജസൂയം കഴിപ്പോര്കഠം പുണ്ഡരീകം യജിപ്പുവര് 

അവര് ലോകങ്ങളില് ജൈഗീഷവ്യനെക്കണ്ട ദേവലന്. 
അശ്വമേധക്രതു പരം നരമേധവുമങ്ങനെ 

ചെയ്യും നരശ്രേഷ്ഠരുടെ ലോകത്തും കണ്ടിതായവന്. 
ദുഷ്ല്രാപമാം സവ്യമേധം സരത്രാമണിയുമങ്ങനെ 

27 

28 

29 

90 

81 

92 

38 

34 

30 

36 

917 

ചെയ് വോർ ലോകത്തിലും ജൈഗീഷവ്യനെക്കണ്ട ദേവലന് . 
പലമട്ടില് ദ്വാദശാഹസത്രം ചെയവോക്കു മന്നവ! 

ഉള്ള ലോകങ്ങളില് ജൈഗീഷപ്യയനെക്കണ്ട ദേവലന്. 
മിത്രാവരുണലോകത്തിലാദിത്ൃന്മാര്പദത്തിലും 

സാലോക്യമാന്നായവനെയസിതന് കണ്ടിതപ്പയൊഴേ. 
വസുരുദ്രക്കള്ളിടവും ബ്ൃഹസ്ററതിനികേതവും 

അവയെല്ലാം കടന്നിട്ടും കണ്ടാനസിതനപ്പ്യൊഴേ. 
ഗോലോകം? കയറി ബ്രഹ്മസത്രി ലോകങ്ങഠംതോറുമേ 

ജൈഗീഷവ്യന് പോവതായിക്കണ്ടാനസിതനപ്പ്യൊഴേ. 

838 

39. 

30 

41 

വേറിട്ടു മൂന്നു ലോകത്തില് തേജസ്സുാല് ചെയ്വതായിയുയം 42 

പതിവ്രതാലോകമെത്തുന്നതായയം കണ്ടിതായവന്. 

1 ചാതേുമ്മാസ്യം --- ആഷാഡമാസത്തീലെ ശുകൂപക്ഷദശമിമുതല് കാത്തിക 

മാസത്തിലെ വെളത്തവാവുവരെയുള്ള നാലുമാസക്കാലം അനുഷ്യിക്കുന്ന ഒരു 

വ്രതം. 2 ഗോലോകം -.എല്ലാ ലോകങ്ങംക്കും മുകളി ലുള്ളതും കൃഷ്ണുന്െറ വാസ 

സ്ഥാനവുമായ ലോകം. 
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വീണ്ടും പിന്നീടസിതനാ ജൈഗീഷവ്യമുനീന്ദ്രനെ 4൫ 

യോഗമാണ്ടു മറഞ്ഞോനെക്കാണാതായിതരിന്ദമ! 

ചിന്തിച്ചാനാ മഹാഭാഗന് ജൈഗീഷവ്ൃന്െറ ദേവലന് ട4 

പ്രഭാവം സുൃവ്രതത്വം നിശ്ചലയാം യോഗസിദ്ധിയും. 

ചോദിച്ചാനസിതന് ധീരന് ബ്രഹ്മസത്രികളായഹോ! 356 

ലോകം പൂകും സാധുസിദ്ധന്മാരോടു തൊഴുതങ്ങനെ: 

““ഓജസ്സറേവന്നൊരാ ജൈഗീഷവധ്യനെക്കാണ്മതില്ല ഞാന് 46 

ചൊല്വിനദ്ദേഹമെങ്ങെന്നു കേയപ്പപാനുണ്ടതി കാതുകം.?? 

സിദ്ധന്മാര് പറഞ്ഞു: 

കേഴംക്കു ദേവല, നാം ചൊല്ലും വാസ്മവം സുദ്ദഡവ്രത! 
ജൈഗീഷവ്യന് ശാശ്വതമാം ബ്രഹ്മലോകത്തിലെത്തിനാന്. 

കവെശമ്പായ നന് പറഞ്ഞു: 

ബ്രഹ്മസത്രികളാസ്സ്ിദ്ധര് ചൊന്നോരാ വാക്കു കേട്ടടന് 
അസി തന് ദേവലന് വേഗമുയര്നആൂ വീണിതിങ്ങനെ. 48 

അപ്പൊഴേ ദേവലനൊടാസ്സ്റിദ്ധന്മാര് ചൊല്ലിയിങ്ങനെ: 
“* അഞ്ങദ്ൂ ദേവല, ഗതിയില്പക്ങെത്താന് തപോധന 9 

ജൈഗീഷവ്യന് ഗമിച്ചോരാ ബ്രഹ്മലോകത്തിലന്തണ!"* 
ആസ്സസിഷ്ധന്മാര് ചൊന്ന വാക്കും കേട്ട ദേവലനങ്ങുടന് 50 

ക്രമത്തിലാ ലോകമൊക്കെ വിട്ടു കീക്കോട്ടിറങ്ങിനാന്; 
പതംഗനെപ്പേോംലെ തന്െറ പുണ്യാശ്രമവുമെത്തിനാന്. 61 

കടക്കുമ്പോഠാക്കണ്ട ജൈഗീഷ ഖ്യനെത്തത്ര ദേവലന്. 

അപ്പോം ധമ്മമെഴും ബുദ്ധി പൂണ്ട ചിന്തിച്ചു ദേവലന്. 52 

ജൈഗീഷവ്യന് തന്െറ യോഗതപസഡ്സിന് ശക്തി കണ്ടവന് 
പിന്നെ വന്പിയലും ജൈഗീഷവ്യനോടോതി ദേവലന്: 53 

വിനയം കൊണ്ടു കുമ്പിട്ടു ചൊന്നാൻ മുനിയൊട്ടഴിപ! 

ട€ ഭഗവാനേ, മോക്ഷധമ്മം ചൊല്ലിക്കേഠംപ്പാനൊരാഗ്രഹം ."” 

അവന്െറയാ വാക്കു കേട്ടിട്ടപദേശിച്ചിതായവന് 
യോഗത്തിന് വിധിയും കായ്യാകായ്യവും ശാസ്സ്രരീതിയില്. 55 

സന്യാസോദ്യക്തനായ്ക്കണ്ടിട്ടാവനത്തില് തപോനിധി 

വിധിയില് കണ്ട കമ്രത്താല് ചെയ്താന് ക്രിയകളൊക്കെയും 56 

സസ്യാസോദ്യുക്തനവനെക്കണ്ട ഭൂതപിതൃവ്രജം 
കരഞ്ഞിതപ്പോേഠ”*ളാരുണ്ട ഭാഗം ഞങ്ങഠംക്കിനിത്തരാന്??? 977 

പത്തുദിക്കും നിന്നു കേഴും ഭൂതങ്ങളുടെ സങ്കടം 

കേട്ടിട്ട ദേവലന് മോക്ഷംവിടുവാന്* നിരുപിച്ചുതേ. ൭8 
അപ്പ്പേദഠം ശുദ്ധിയെഴും മൂലഫലങ്ങഠം ഭരതഷ്ഭ! 

ൽ മോഷ്ഷം വീടടവാ൯--സംദ്ലൂതിക്കു ഹേതൃഭൂതമായ സന്യാസം വേണ്ടെന്ന 

വെക്കുഠന്. 
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പൂജ്യപുണ്യാഷധികളും കരയയന്നിതസംഖ്യമേ. 69 
ഇനിയ്യം ദേവലന് ക്ഷുദ്രന് ദുഷൂന് നമ്മെയറുക്കുമേ 
സവ്വഭൂതാഭയം നല്ലീടടതു നോക്കുന്നതില്പിവന്. 60 

പിന്നെ വീണ്ടും കണക്കാക്കീ മുനിമുഖ്യന് സ്വബുദ്ധിയാല് 

മോക്ഷം ഗാഹസ്ഥ്യമിവയില് ശ്രേയസ്സധികമേതുവാന്? 61 
ഇതുള്ളിലോത്തുറച്ചിട്ട രാജസത്തമ, ദേവലന് 
ഗാഹസ്ഥ്യയധമ്മം കൈവിട്ടു മോക്ഷധമ്മം പിടിച്ചുതേ. 62 
ഇമ്മട്ടോരോന്നു ചിന്തിച്ചു ദേവലന് തീച്ചയാണ്ടുടന് 
പരയാം സിദ്ധിയും നേടി യോഗവും ഭരതഷ്ഭ 63 

അപ്പോം വ്യാഴം മുന്പെഴുന്ന ദേവന്മാര് വന്നണഞ്ഞുടന് 
ജൈഗീഷവ്യനെയും വാ,ക്്രി നല്ത്തപസ്സം തപസ്വികഠം. 64 

അപ്പോം ചൊന്നാൻ മുനിവരന് വാനോര്കളൊടു നാരദന്: 
*“ജൈഗീഷവ്യന്നില്ല തപസ്സസിതാശ്ചയ്യമേകയാല്. "* 65 

എന്നോതുമാദ്ധീരനോടങ്ങുത്തരം ചൊല്ലി ദേവകഠം 
അതല്ലെന്നായ” മുനിവരന് ജൈഗീഷവ്യനെ വാഷ്ക്കുവോര്. 66 
ഇതിലും മേലെയൊന്നില്പാ പ്രഭാവംകൊണ്ട തുല്യവും 
ഈ മഹാത്മാവിന്െറ തപസ്നേജോയോഗങ്ങളങ്ങനേ. 61 

ഈ പ്രഭാവമെഴും വന്പന് ജൈഗീഷവ്ൃയന് തഥാസിതന് 
ഇതാ മഹാത്മാക്കളുടെ തീത്ഥം മുഖ്യനികേതനം. 68 

അങ്ങാചമിച്ചിട്ടടനേ മഹാത്മാ 
വിത്തം ദ്വിജക്കാ ഹലഭൃത്തു നല്ലീ 
ധമ്മം പെരുത്താണ്ടെഴുമായ്യുകമ്മാ 
ഗമിച്ചു വന്പേറിന സോമതീത്ഥം. 69 

51. സാരസ്വതോപാഖ്യാനം 

തീത്ഥയാരരാവിവരണം (തുടര്ച്ച). ദധീചപുതൃനായ സാരസ്വത 
൭൯റ കഥ. നാട്ടില് ക്ഷാമം നേരിട്ടു” മഹഷിമാരെല്ലാം നാടുവിട്ട പോ 
യിട്ടും സാരസ്വരന് മാതരം വേദങ്ങ€ം പാരായണംചെയ്യു സരസ്വതീ 
നദീതീരത്തില് താമസിക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ട കൊല്ലങ്ങറാക്കുശേഷം ക്ഷാമം 
നീങ്ങി തിരികെ നാട്ടിചേക്കു വന്ന മഹവഷ്ധിമാര് സാരസ്വ്വതന്െറ ശിഷ്യ 

രായി വേദാദ്ധ്യയനം ചെയുന്നു. 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

അങ്ങല്ലോ രാജസൂയത്തെത്താരേശന് ചെയ്തു ഭാരത! 

ആത്തീത്ഥത്തിങ്കല് വന് പോരങ്ങുണ്ടായീ താരകാമയം. 1 

അങ്ങാചമിപച്ചിട്ട ബലന്ചെയ്ത ദാനങ്ങളാത്മവാന് 

സാരസ്വതമുനീന്ദ്രന്െറയാശ്രമം പുക്കു ധാമ്മികന്. ക 

പം 
ൽ താരകാമയം - താരകാസുരനു" അസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാക്കുന്നതു”. 
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അങ്ങല്ലോ പന്തിരണ്ടാണ്ടുള്ളനാവൃഷ്ടിയില് വിപ്രരെ 
വേദങ്ങളെപ്പഠിപ്പിച്ച, മുന്നം സാരസ്വതന് മുനി. ൫ 

ജനമേജയന് പറഞ്ഞു: 

പന്തീരാണ്ടുള്ളനാവൃഷ്ടിനാളെങ്ങനെ തപോധന! 
ജ്ടഷീന്ദ്രാദ്ധ്യാപനം ചെയ്തു മുന്നം സാരസ്വതന് മുനി? 4 

വെശമ്പായനന് പഠഞ്ഞു: 

പണ്ടുണ്ടായീ മഹാരാജ, ധീമാന് മുനി തപോനിധി 

ദധീചനെന്നു പേര് കേട്ടോന് ബ്രഹ്മചാരി ജിതേന്ദ്രിയന്. 5 

ആയവന് തപസ്സ്സിന്ദ്രന് പേടിപ്പോന്നെപ്പൊഴും വിഭോ! 
അവന് പല ഫലംകൊണ്ടം ലോഭിപ്പിക്കാനശക്ൃനാം. 6 

അവ നെത്താന് മയക്കീടാനയച്ച, പാകശാസനന് 
ചന്തമേറും ദിപ്യയലംബുസയെന്നപ്പരസ്സിനെ. 7 

സരസ്വതിയിലാ മാന്യന് ചെയുമ്പോഴം ദേവതപ്പുണം 
ആബ ഭാമിനി സമീപത്തില് ചെന്നു നിന്നിതു മന്നവ! 

ആദ്ദിഖ്യമൂത്തി യെക്കണ്ടാബ“ഭാവിതാത്മമുനിക്കഹോ! 
സരസ്വതിയില് രേതസ്സ്റ വീണൂ കൈക്കൊണ്ടിതാ നദി. 9 

കുക്ഷിക്കുകത്താത്തേജസ്സ്റ ഹഷിച്ചേന്തീ നരഷ്ഭ! 
പുത്രാത്ഥമായിട്ടാഗ്ഗടം ധരിച്ചാളാ മഹാനദി. 10 

പ്രസവിച്ചു പുത്രനേയും സമയത്താല് സരിദ്വര 

പുതരനെക്കൊണ്ടുചെന്നാളാ മുനിപാശ്വത്തിലും പ്രഭോ! 11. 

ആ മുനി ശ്രേഷ്യനെക്കണ്ട മുനിസംസത്തിലാ നദി 
ഇവന്നാപ്പുത്രനേ നല്ലിച്ചൊന്നാം പിന്നെ നരേശ്വര! 1 

“ബ്രഹ്മഷേ, നിന് പുത്രനിവന് നിന് ഭക്ത്യാ ഞാന് ധരിച്ച-- 
മന്പലംബുസയെക്കണ്ടു നിന്െറ ശുകം പതിച്ചതും [വന് 

ബ്രഹ്മഷേ, നിന് ഭക്തിയാലേ കുക്ഷിയിങ്കല് ധരിച്ചു ഞാന് 
നിന് രേതസ്സിതു നാശത്തില് പെട്ടീടൊല്ലെന്നുറച്ചുതാന്; 14 

വാങ്ങിച്ചുകൊഠംക ഞാന് നല്ലമീയനിന്ദ്യകുമാരനെ.”” 
ഏന്നു കേട്ടേററുവാങ്ങിച്ച, പ്രീതിയും പൃണ്ടിതേററവും 15 

സ്വപുത്രനെത്താന് മൂദ്ധാവില് ഘ്വാണിച്ചാനാ ദ്വിജോത്തമന്. 

ടു 

ഏറെനേരം താന് തഴുകീട്ടപ്പേോഠം ഭരതസത്തമ! 16 

വരം സരസ്വതിക്കേകീ പ്രീതിപുണ്ട മഹാമുനി: 
“ചിത വി ശ്വേദേവ ഗന്ധവ്വാപ്പരസ്ര്രീഗണങ്ങളും 377 

സുഭഗേ, നിന് ജലംകൊണ്ടു തപ്പ്പിച്ചാല് തൃഹ്രായ്വരും.”" 
ഏഎന്നോതീട്ടാ വന് നദിയെ സ്തൃതില്ചാന് വാക്കുകൊണ്ടവന് 18 

പ്രീതനായ പുരുഹൃഷ്ടാശന് മുറയ്ത്ക്ായതു കോം നൃപ! 
മഹാഭാഗേ, ബ്രഹ്മസരസ്സ്സിങകകല് നിന്നുത്ഭവിച്ചു നീ 19 

മുനീന്ദ്രഠിയു നിന്നെസ്സവ്രതന്മാര് സരിദ്വരേ! 
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എന് പ്രീതി ചെയുന്നവഠം നീയെപ്പോഴും പ്രിയദശന 20 
വരവണ്ണിനി, നിന് പുൃത്രനെന്നാല് സാരസ്വതന് മഹാന്. 
നിന്െറ പേരാല് പുകഴ്ടീടും നിന് പുത്രന് വിശ്വഭാവനന് 21 

സാരസ്വതാഖ്യനായിട്ടു ഭവിച്ചീടം തപോനിധി. 
ഇവന് പന്തീരാണ്ട മഴ പെയ്യാത്ത പ്പോഠം ദ്വിജേന്ദ്രരെ ക 

സാരസ്വതന് മ ഹാഭാഗേ, ചെയ്യിക്കും ശ്രുതിപാഠനം . 
പുണൃമേറും പുഴകളി ലെല്ലാം നീ പുണൃയാം ശുഭേ! കട 

എന് പ്രുസാദംകൊണ്ടു വീണ്ടും മഹാഭാഗേ, സരസ്വതീ !?? 
അവനേവം പുകക്കീട്ട വരമേററ സരസ്വതി 24 

പൂത്ര മനയയം കൊണ്ടുപോ രസത്താല് ഭരതഷ്ഭ! 

ഇതിന്നിടയില് വെച്ചിട്ട ദേവദാനവവിഗ്രഹേ 45 

ഇന്ദ്രനായയധവും തേടിച്ചുററിനാന് മൂന്നു ലോകവും. 

കണ്ടെത്തിയില്പാ ഭഗവാനിന്ദ്രനായധമപ്പൊഴേ ക6 

ആദ്ദേവദ്വേഷികളുടെ വധത്തിന്നുതകുംവിധം. 

ഇന്ദ്രന് ദേവക ളോടോയതി*“ യെന്നാലാവില്പ ദൈതരൃരെ 7 

ദേവദ്വേഷികളെക്കൊല്വാന് ദധിചാസ്ഥിയതെന്നിയേ. 
അതിനാല് ചെന്നിരന്നാലും മുനീന്ദ്രനൊടമത്ത്ൃയരേ! 2൫ 

ദധി ചാസ്ഥികരം നല്ലെന്നു കൊല്ദവനെന്നാലരിവ്രജം.”” 
യത്നം പുണ്ടസ്ഥികളവരിരന്നാ മുനിയപ്പ്യൊഴേ 9 

പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടാന് നിശ്ശുങ്കം കുരുപുംഗവ! 

അവനക്ഷയലോകങ്ങഠം പുക്കാന് ദേവേഷ്ടദായ-കന്. 90 

അവന്െറയസ്ഥി കൊണ്ടിന്ദ്രന് പരം ഹഷ്മിയന്നുടന് 
ഉണ്ടാക്കിച്ചീടിനാഠനങ്ങു ദിവ്ൃയനാനായുധങ്ങളെ 31 

വ്ൂങ്ങഠം ചക്രങ്ങഠം ഗദ കനക്കും നല്പ ദണ്ഡു ദംം. 
അദ്ദേഹമോ തീവ്രത പംകൊണ്ടുണ്ടായോന് മഹഷിയാല് 32 

പ്രജാപതിക്കു മകനാം ഭഗുപാല് വിശ്വഭാവനന് 
തേജസ്സ്ാന്നോന് മഹാകായന് ലോകസത്താല് ചമച്ചുവന് 36 

ഉയന്നവന് ശൈലഗുരു$ മാഹാത്മ്യം പുകഴും പ്രഭ. 

ഇവന്െറ തേജസ്സാലെന്നുമുദ്വിഗ്നന്* പകേശാസന൯ 4 

ഭഗവാന് മന്ത്രമൊത്തോരാ വ്കൂം കൈക്കൊണ്ട ഭാരത! 

ബ്രഹ്മമതേജോമയം വിട്ടകൊണ്ടിട്ടാത്തീടിനാനവന്; 2 

കൊന്നാനൊന്പതു തൊണ്ണൂര ദൈത്യദാന പവീരരെ. 

1 ശ്രുതിപഠഠനം -. വേദാദ്ധ്യയനം. മ “ശൈലശുരുഃ പ്രാംശുഃ” എന്ന പഠഠം 

അംഗീ കരിച്ചുകൊണ്ടെള്ളതാണു” തമ്പുരാനന്ൊ തങജ്ജമ “ ശൈലഗശുരുപ്രഠംശുഃ" 

എന്ന പഠഠമാണു സ്വീകാര്യമെന്നു” അഭി പ്രായപ്പെടുന്ന വ്യാഖ്യാതാക്കുന്മാരുണ്ട'. 

* പവ്ൃതരജനെപ്പേലൈ പൊമകക്കമുള്ളവന്' എന്നത്ഥം. 3 ഉദ്വി ണന് മനസ്സുമാ 

ധാനമില്പാത്തവന്. 

4 ലി 
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പിന്നെബഭയങ്കരതരമാകും കാലമണഞ്ഞതില് 88 

പന്തീരാണ്ടേദനൊവ്ൃഷ്ടിയൃണ്ടായ്വന്നിതു മന്നവ! 

പന്തീരാണ്ടുള്ള നാവൃഷ്ടിയതിലന്നു മഹഷികടം 317 

വിശുനുഴന്നു കൊററിന്നായ് ദിക്കെങ്ങും പുക്കു മന്നവ! 

ദിക്കു വിട്ടോടുമവരെക്കുണ്ട സാരസ്വതന് മുനി 88 

പോകാന് നിനച്ചാനവനോടപ്പോഠം ചൊന്നാഠം സരസ്വതി: 

ഉണ്ണീ, പോയി ടേണ്ട നിനക്കെന്നുമാഹാരമിങ്ങു ഞാന് 09 

നല്ല മത്സ്യങ്ങ 3ള നല്ലം പാത്തു കാഠംകെ?ന്നു ഭാരത. 

എന്നു കേട്ടിട്ട തപ്പിച്ചാന് പിതൃദദവഗണങ്ങളെ 30 

ആഹാരവും ചെയ്തു നിത്യം വേദപ്രാണങ്ങ ളേചിയോന്,. 

പിന്നീടനാവൃഷു യതു തീന്നവാറു മഹഷികഠം 41 

സ്വാദ്ധ്യായത്തിന്നു വേണ്ടീട്ടു തമ്മില് ചോദ്യം തൂടങ്ങിനാര്. 

വിശന്നോടിയ്യഴന്നു ള്ളാരവക്കോത്തു മറന്നുപോയ് [17 

എല്പാവക്കും നൃപ, പരമില്ലൊരാളോമ്മയുള്ളവന്. 

അതില്വെച്ചിട്ടൊരു മുനി ചെന്ന സാരസ്വതാന്തികം 43 

മനസ്സിരുത്തി സ്സ്വാദ്ധ്യായംചെയ്താ മുനിയിരിക്കവേ 

അവന് ചെന്നവരോടാതീ സാരസ്വതനതിപ്രഭന് 44 

ദേവാഭന് വിജന ട്ടില് സ്വാദ്ധ്യായം ചെയ്തിരിപ്പതു . 

ഉടനായവിടെച്ചെന്നു നൃപ, മുററും മഹഷികം 45 

സാര സ്വതമു നി ശ്രേഷ്ഠര് തന്നോടൊന്നിച്ചു ചൊല്ലിനാര്: 

ട€ഞ്ഞഞ്ങാംക്ദ്ധയാപനം ചെയ്യ? ?ന്നപ്പൊഴാ മുനി ചൊല്ലിനാൻ 

““വിധിയാംപോചെന്നുടയ ശിഷ്ൃരാകു വി?നെന്നുമേ, 
€€ ു ൭൭ അപ്പാഠാം ചൊന്നാർ മാമു നിക: ളണ്ണി, നീ ബാലനല്പയോ? 

അവന് ചൊന്നാൻ മുനികമളോ**ടെന് ധമ്മം കെട്ട പോകൊലാ. 
ആധക്മത്താദലാതു 2വാന൯മധമ്മാലേല്ല ദഃവാനുമേ 48 

ഇയുപയരു. ക്ഷയ ച്ചിടുമുടന് വൈരികളായയമാം. 

വയസ്സ്റാല് നരയാല് വിത്തത്താലും ബന്ധു ദളൊലുമേ ടു 

ധമ്മ. കൊഠാംവര്ച മുനികഠം, വേദജ്ഞന് നമ്മിലുത്തമന്.?* 

അവന്റൊയാ വാകട കട്ട വിധിപോലാ മഹഷികം ൭൭ 

അധവക്കല്നിന്നോത്തു പഠിച്ചുടന് ധമ്മം നടത്തിനാര്. 

ശിഷ്യരായ്ക്കീ ന്നു മു നികളമ്മട്ടവ്ൃതിനായിരം 51 

സാരസ്വ -ഷപചിക്കു വേദ സ്വാദ്ധ്യായകാരണാല്, 

കൊണ്ടുഭചന്നാറ ൨രുടന് ദഭപ്പിടികളേവരും 

വശമത്തില്നിന്നാ വിപ്രഷി ബാലകന്നങ്ങിരിക്കുവാന്. 62 
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ഇങ്ങ ധനം നല്ലിന രാഹിണേയന്* 

മഹാബലന് കേശവപൂവ്വജന് താന് 
ഗമിച്ചു മോദാല് ക്രമമോടു തീത്ഥം 

മുന് വൃ ദ്ധകന്യഠനിലയം പ്രസിദ്ധന്, 63 

52, വൃദ്ധകന്യാചരിതം 

തീത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടര്ച്ച). കണിഗ മു ൭ന്െറ പുത്രിയായ വൃദ്ധ 

കന്്യയുടെ കഥ. അവിവാഹിതയു, തപസ്സു കൊണ്ടു സ്വം ലഭിക്കയി 

ഖ്ലെന്നു മനസ്ത്ിലാക്കിയ വൃദ്ധകന്യ ശാലവപുപത്രനായ ശൃംഗവാന് എന്ന 

മുനിയെ ഭത്താവായി സ്വീകരിച്ചു” സ്വര്ഗ തി നേടുന്നു. 

ജനമേജയന് പറഞ്ഞു: 

കുമാരി മുന്നം ഭഗവന്, വന് തപപസ്സാന്നതെങ്ങനെ? 

എന്തിന്നായിത്തപം ചെയ് രൂ പരം നിയമമെത്തുവാന്? 1 

ഇതേററം ദുഷ്കരം ബ്രഹ്മന്, ചൊല്ലിക്കേട്ടേന് മഹത്തരം 

തത്ത്വമായ' മുഴുവന് ചൊല്ല തപസ്സിലവരം വാണതും. മൂ 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 
ുഷിയയണ്ടായ്' മഹാവീരന് കുണിഗഗ്ഗന് പുക;ഴ്ുവന് 

അവന് പെരുംതപം ചെയ്ത തപോനിധി മഹീപതേ! 3 

മനസ്സകൊണ്ട സൃഷ്ടിച്ച, സുഭ്ര,വാം പുത്രിയേ വിള 

അവളെക്കണ്ട നന്ദിച്ച, കുണിഗഗ്ഗന് പു ൭൭ വ൮ന് ടട 

ഇങ്ങ ദേഹം വെടിഞ്ഞിട്ടു വാനു പുക്കിതു മന്നവ! 

സുഭ്രരവാമവഠം കല്യാണി, പുണ്ഡരീക നിഭാക്ഷിയാഠം. ി 

ഉഗ്രമാം വന് തപസ്സ്സോടു മാശ്രമം തീത്തു മാനയയാഠം 

ഉപവാസങ്ങളാല് ദേവപിതൃപുജകഠം ചെയ്തതേ. 6 

അവാക്കുഗ്രതപസ്സാലേ കഴിഞ്ഞു ബഹു നാഠം നൃപ! 

അവളച്ചന് കൊടുത്താലുമതിച്ചി പ്പില്പനിന്ദിത. 7 

കണ്ടീലവഠം തനിക്കൊത്ത ഭത്താവിനെയ്യൊരേടവും 

പരമുഗ്രതപസ്സാലേ ദേഹപീഡന ചെയ്ത വരം. 8 

പിതൃദേവാച്ച നംചെയ്ത വിജനക്കാട്ടില് മേവിനാഠം 

ശ്രമം പൂണ്ടു തനിക്കേററം കൃതകൃത്ൃയത പുണ്ടവഠം. 9 

വാദ്ധകൃത്താല് തപ്പസ്സറാലുമേററം കശിതയായ് നൃപ! 

അടിവിട്ടടി മാറാനും ശക്തികെട്ടപ്പൊളായവരം 10 

പരലോകം ഗമിപ്പാനായ” ബുദ്ധ യില് കരുതീടിനാഠം; 
മെയ” വിടാന് നോക്കുമവളോടരുഠംചെയ്തിതു നാരദന്: 11 

“സംസ്തൃരിക്കാക്കന്യ നിനക്കനഘേ, ലോകമെങ്ങുവാന്? 

മഹാവ്രതേ, ദേവലോകത്തീവണ്ണം കേട്ടിരിപ്പു ഞാന്; 12. 

ൽ രാഹഫിണേയന് ബലരാമന്. 
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ശ്രേപ്യമാകും തപംചെയ് രൂ ലോകം നേടിയതില്ല നീ. ?? 
ആ നാരദോക്തി കേട്ടോത.ീ മുനിയോഗത്തിലായവഠം: 13 

“തപസ്സു പാതി നല്ലാം ഞാനെന്നെ വേട്ടാഠംക്കു സത്തമ !?? 
ഇതു കേട്ട൨ഠംനന് കയ്യു പിടിച്ച, ഗാലവാത്മജന് 14. 

ജഷി പ്രാകു ശൃംഗവഠനെന്നാഴം കരാറും ചൊല്ലിയിങ്ങനെ: 
*കരാറായ ഞാനിപ്പോഠം നിന് കൈ പിടിക്കുന്നുണ്ട ശോഭനേ! 

ഒരു രാവ നിന്നൊടൊത്തു ഞാന് പാത്തീടുവനെന്നുതാന്;!? 
അമ്മ” റാതിയവനു കൈകൊടുത്തീടിനാളവഠം. 16 

ശാസ്പൃത്തി ട്ട വിധിയാല ഗ്ന്യാഹുതി കഴിച്ചുതാന് 
പാണ്ഗപഹാം ചെയ്തവളെ വേട്ടു ഗാലവനന്ദനന്. 17 

അധവ ളോ റാത്രിയുവ്വീശ, തരുണീമണിയായിനാഠം 
ദിപ്യഠഭരണവ സ്പ്ാഡ്മ്യ ദിവ്യമാല്യാനുലേപയാഠം. 18 

ശ്രീയാല് ജ്വലിക്കുമവളെക്കണ്ട നന്ദിച്ചു ഗാലവി 
പസിച്ചിതൊരു രാവോതീ പുലചചഴ്യുവനോടവയം: 19 

“ത്പസ്ധിശ്രേഷ്, ഹേവിപ്ര, നീ കരാര് ചെയ്തവണ്ണമേ 
പാഠ ത്തു ടദും ഭവാനെന്നാല് സ്വസ്മിയാം പോയിടുന്നു ഞാന്. ”? 

സമ്മതം കേട്ടോതി വീണ്ടു*“മീത്തീത്ഥത്തില് സമാഹിതന് 
ഒരു രാവാരു പാക്കുന്നൂ ദേവതപ്പുണമാന്നവന്, 21. 

നാല്പതെന്നല്ലെട്ട രണ്ടുമെട്ടുമാണ്ട മുറസ്റ്റൂ താന് 
ബ്രഹ്മചര്യം ചരിപ്പോന്െറ ഫലം നേടിടുമായവന്,?' 2 

ഏന്നോ.തിസ്സ്റാദ്ധധിയഥ മെയ് വിട്ടു വാനു കരേറിനായം. 
ജ്ഷിരയാ ദീനനായത്തീന്നിതവരംക്കുള്ളഴകോത്തവന് ക 

കരാര് പോലെ പണിപ്പെട്ട തപസ്സം പാതി വാങ്ങിനാന്. 
ആത്മ സംസ ദ്ധി ചെയ്കാളായവഠംതന് ഗതി പുകിനാന് 3. 

ദഖിച്ചാന് ഭരതശ്രേഷ്ഠ, തല് സൌന്ദരൃയവശീകൃതന്. 
ഈ ൨൯പ൨െ.൭ം വൃദ്ധകന്യാചരിതം നിന്നൊടോതിനാന് 25 

അ.ടാ22 ബ്രഹ്മചര്യം ശുഭമാം സ്വശ്ൂയാത്രയം. 

അഞ്ടട െച്ചാ്ുല്യവധം കേട്ടുകൊണ്ടാന് ഹലായ്യധന്; 26 

അട്ടു വിപ്പക്ട ദാനങ്ങഠം കൊടുത്തിട്ടു പരന്തപ! 
പോഠ്.ല് പ.ണ്ഡറ:൪ കൊന്നോരാഗ്ശുല്യനെപ്പററി മാക്സി നാന്. 
സമ്മ. ഞ്ച കദ്വാരം വിട്ടിറങ്ങീട്ട മാധവന് 
രാമന് കുരുക്ഷൃഫലം ചോദിച്ച, മുനിമാരൊടായ്. 28 

യ ദദരേഷന് കരുക്ഷേതൃഫലം ചോദിക്കയാല് വിഭോ! 
ആവാ നാടു ശരിക്കെല്പാമാ മഹാത്മാക്കാം ചൊല്പിനാര്. 29 



൭3, കുരുക്ഷേത്രമാഹാത്മ്യം 

തീത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടര്ച്ച). ബലരാമന് ചോദിച്ചതനുസരി 

ഷ്വ" മഹഷിമാര് കുരുക്ഷേത്രത്തിന്േറയും സമന്തപഞ്ച കംത്തിന്േറയും 

മാഹാത്മ്യം വിവരിക്കുന്നു. 

ടേഷികഠം പറഞ്ഞു: 

പ്രജാപതിക്കുത്തരവേദിയാണുപോ-- 

ലെന്നെന്നുമേ രാമ, സമന്തപഞ്ചകം 
യജിച്ചു വാനോരതില്വെച്ചു മുന്നമേ 

പ്രധാനസത്രത്തെ മഹാവരപ്രദര്. 1 

പരം മഹാത്മാവതിബുദ്ധിമാനാ-- 

രാജഷിമുഖ്യന് കുരു വീര്യമേറിയോന് 
പെരുത്തു വഷ്ം കൃഷിചെയ്ത പണ്ടതില് 
പരം കുരുക്ഷേത്ര സമാഖ്യ*“പുണ്ടതാം. 4 

രാമന് പറഞ്ഞു: 

ഈ ക്ഷേത്രത്തെ മഹാത്മാവാം കുരു കഷിച്ചതെന്തുവാന്? 
ഇതു ചൊല്ലിക്കേഠംക്കുവാനുണ്ടേടറക്കൊതി മുനീന്ദ്രരേ!. 8 

്ടഷികം പറഞ്ഞു: 

മുന്നമുത്സാഹിയായ് രാമ, കുരു കഷാച്ചിടമ്പൊഴേ 

വാനോര്കോന് വാനില് നിന്നിട്ട ചെന്നു ചോദിച്ചു കാരണം. 

ഇന്ദ്രന് പറഞ്ഞു: 
എന്തീച്ചെയ്യുന്നിതൊട്ടേറെ പ്രയതപ്പെട്ട മന്നവ! 
രാജാദവം നിന്നാശയെന്തിയുഴി കഷ് പ്പതെന്തുവാന്? 5 

കുരു പറഞ്ഞു 
ഈ ക്ഷേത്രത്തില് മരിക്കുന്ന പുരുഷന്മാര് ശതക്രതോ! 

പോകേണം പാപമററുള്ള പുണ്യ ലോകങ്ങഠം തോറുമമ. 6 

ഇന്ദ്രന് പരിഹസിച്ചിട്ട വാനു പൂഷീടിനാന് പ്രഭ 
രാജഷിയ്യം വെറുക്കാതെ കഷിച്ചീടുന്നു ഭൂമിയെ, 7 

ചെന്നുചെന്നവനോടായി വീണ്ടും വീണ്ടും ഹസിച്ചുതാന് 

വെറുക്കാത്തവനോടിന്ദ്രന് കേട്ടു കേട്ട ഗമിക്കുമേ. ൫ 

നൃപനുഗ്ര തപസ്സ്റാലേ ഭൂമി കഷിച്ചിടടമ്പൊഴേ 

ശക്രന് ദേവകളോടോതീ രാജഷിയുടെ കാംക്ഷിതം. 9 

അതു കേട്ടോതി വഡാനോര്കഠം സഹസ്ധ്രാക്ഷ നൊടിങ്ങനെ: 
““രോജഷിയേ വരം നല്ലി നിറുത്തു ശക്ര, പററുകില്. 10 

ഇവിടെച്ചെന്ന മത്ത്യന്മാര് വാനിലെത്തുന്നതാകിലോ 
നമ്മക്കു യജ്ഞം ചെയ്യാതെ ഭാഗം നമ്മഠക്കു നാസ്ത്ിയാം.?? 

ശക്രന് ചെന്നുടനേ പിന്നെ രാജഷിയൊട ചൊല്ലിനാൻ: 

& കുരുക്ഷേത്ര സമാഖ്യട കുരുംക്ഷത്രം എന്ന പേരു. 



മേരുക്ഷേത്രമാഹാത്മൃയം 

““ഖേദിച്ചീടേണ്ട നൃപതേ, ഞാന് ചൊല്ലുന്നതു ചെയ്ത നീ 

ആഹാമരമില്ലാതവി ടെദ്ദേഹം പോക്കുന്ന രാനുഷര് 
നന്നായ് പോരില് ചത്തവരും തിരൃഗ്ഗതികളും മൃപ! 

സ്വഗ്ഗൂഭാക്കുകളായ ത്തീരും ഹേ രാജേന്ദ്ര, മഹാമതേ!?? 
എന്നാലങ്ങനെയെന്നിന്ദ്രനോടോതീ കുരുമന്നവന്. 

അവനെസ്സ്സുമ്മതിപ്പിച്ചു പരം ഹൃഷ്ടമനസ്സ്സൊടും 

ഉടനേ വാനിലേക്കെത്തീ വീണ്ടും വലന ഷൂദനന്. 

ഉമ്മട്ടിതു യദ ശ്രേഷ്ട, കുരു കഷിച്ചു മുന്നമേ 
പ്രാണത്യഗം ചെയവവക്കു പുണ്യം കല്പിച്ചു ശക്രനും 

ബ്രഹ്മാദി ദേവവരരും പുണ്ൃയരാജഷിമുഖ്യരും; 

ഇതിലും വലുതാം പുണൃസ്ഥാനമൊക്കാ ധരിത്രിയില്, 

ഇതില് പരമമായീടും തപം ചെയ്യുന്ന മാനവര് 
ദേഹം തൃജിച്ചേവരുമേ ബ്രഹ്മലോകത്തിലെത്തിടും. 

പുണ്യം നേടും മന്നവന്മാര് ദാനം ചെയുന്നതേവരോ, 
അ൨ക്ടതായിരമിരട്ടിച്ചുടന്തന്നെ സിദ്ധമാം. 

ശുടം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിങ്ങ നിത്യം പാക്കുന്ന മാനുഷര് 
യമന്െറ നാട്ട പോയ്ക്കാണുകുണ്ടായീടില്ലൊരിക്കലും. 

മഹോക്രതുക്കളിവിടെച്ചെയ്യീടം മനുജേശ്വരര് 
ഭൂമി നില്ലും കാലമൊക്ക സ്വശ്ലത്തില് പാത്തുകൊള്ളമേ. 

എന്നല്പിവിടെയാശ്ശുക്രന് ഗാഥ പാടീ സുരേശ്വരന് 
കുരു ക്ഷത്രത്തി നെപ്പററീട്ടതു കേഴംക്ക ഹലായയധ! 

“കുരുക്ഷേത്രത്തില്നിന്നിട്ടു കാററു വീശുന്ന പാംസുവും 

ദൂഷ്യം ചെയ്യവനെയും പരസദ”്ഗതി കേററുമേ. 

സുരാഗ്ര്യരും ബ്രഹ്മണമുഖ്യരുംതാന് 
നൃഗാദ്ൃരാം മന്നവമുഖ്യരുംതാന് 

മഹാമഖം ചെയ്ത നൃസിംഹര് ദേഹം 
തൃജിച്ചുടന് സദ്ഗതി പുണ്ടുകൊണ്ടാര്. 

തരന്തൂകാരന്തുകര്തമ്മിലുള്ളിടം 
രാധ ഹ്ൃദങ്ങഠംക്കു മചക്രുകന്നുമേ 
ഇതാക്കുരുക്ഷേത്രസമന്തപഞ്ചകം 
പ്രജാപതിക്കുത്തരവേദിയാണുപോല്. 

ശ്രിവം മഹാപുണൃയമിതാസ്സരരക്കഹോ॥! 

സുസമ്മതം സവ൮്വഗുണങ്ങളൊത്തതാം 
ആതാണിതില് പോരില് മരിച്ച ഭൂപര- 
്ജെല്പാം ഗമിപ്പൂ ഗതി പുണൃമക്ഷയം.?? 

എന്നു താനേ ചൊല്ലി ശക്രന് കുരുക്ഷേത്രമഹോദയം 

അതൊക്കുയും സമ്മതിച്ച, ബ്രഹ്മവിഷ്കുമഹേശരും. 
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54, തീത്ഥയാത്രാവസാനം 

രീത്ഥയാത്രാവിവരണം (തുടര്ച്ച). പലക്ഷപ്രസ്രവണം, കാരവചനംം 
മിത്രാവരുണാത്രമം, കാളിന്ദി മുതലായവയുടെ മഹാിമം യദ്ദച്ഛയാ കാളി 
ന്ീതീരത്തില് എത്തി ച്ചേന നാരദന് ബലരാമന് ചോദിച്ചതനുസരിച്ചു* 
ഭാരതയുദ്ധകഥ വിവരിക്കുന്നു. ദുര്യോധനനും ഭീമനും തമ്മില് ഗദായുദ്മ 
ത്തിനൊരുങ്ങിനിലു,യാണഞണെന്നു കേട്ട ബലരാമന് കൂട്ടുകാരോടെല്ലാം 

യാത്ര പറഞ്ഞു വേഗത്തില് യുദ്ധരംഗത്തേക്കു പ്പാപ്പെടുന്നു. 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 
കുരുക്ഷേത്രം ചെന്നു കണ്ടു ദാനം നല്ലീട്ട സവാത്വതന് 

മഹാദിധ്യാശ്രമം പുക്കാനവിടെജ്ജനമേജയ! 

ഇരിപ്പ രാവു നല്പ്പേരാലരയാലിവയുള്ളതായ് 
പുണ്ൃയമായാചല് മരുതു പിലാശുരിടചേന്നതായ് 

പുണ്യലക്ഷണമാണ്ടുള്ളോരതു കണ്ടു യദൂത്തമന് 
ചോദിച്ച, മാമുനികളോ* “ടിതാരുടെ വരാശ്രമം??? 

ആ യോഗ്യരെല്പാം ഹലിയോടുരചെയ്തിതു മന്നവ! 

“ഇതാരിരുന്നാശ്രമമോ രാമ, കോം വിസ്തരിച്ചു നീ. 

ഇതിങ്കലാ വിഷഫ്ണദേവന് വന് തപം ചെയ്ത മുന്നമേ 
ഇങ്ങാണവന്െറ വിവിധനിത്യയജ്ഞം നടന്നതും. 

സിദ്ധയായ* ബ്രാഹ്മണിയിഹ കൌമാരബ്രഹ്മചാരിണി 

വാനു പുക്കാഠം യോഗമാണ്ടോഴം തപസ്സദ്ധ തപസ്വിനി. 

ഉണ്ടായി ശ്രീമതി നൃപം, യോഗ്യ ശാണ്ഡില്യനന്ദിനി 
വ്രതം പൂണ്ടവളാം സാദ്ധ്വി നിയത ബ്രഹ്മചാരിണി. 

സ്്്രീകഠംക്കു ദുസ്സാദ്ധ്യഘോരവന്തപസ്സ തപിച്ചവഠം 
സ്വഗ്ഗം പുക്കാഠം മഹാഭാഗ, ദേവബ്രാഹ്മണപൂജിത.?? 

മുനി വാക്കിതു കേട്ടിട്ടീയാശ്രമം പുകിനാനവന് 
ഹിമവല്പാശ്വസ്ഥമുനിമാര്കളെക്കൂപ്പിയചൃതന്. 

സന്ധ്യാകമ്മങ്ങളൊക്കേയും കഴിച്ചു മല കേറിനാന്. 
ഒട്ടരൂരം കുന്നു കേറിച്ചെന്നു താലദ്ധ്വജന് ബലി 

പുണ്ൃമാകും മുഖൃതീത്ഥം കണ്ടിട്ട ശ്ചര്യമാണ്ടുപോയ”. 
സരസ്വതീപ്രഭവമാ പ്പക്ഷപ്രസ്രപണം ബലന് 

ഗമിച്ച, കാരവപനം മുഖ്ൃതീത്ഥവുമുത്തമം. 

ഹലായുധന് താനതിലും ദാനംചെയ്തു മഹാബലന് 

പുണൃശീതസ്വച്ചശു ചിസലിലത്തില്ക്കുളിച്ചവന് 
പിതൃദേവകളെത്തപ്പിച്ചീടിനാന് രണദുമ്മദന്. 

ഒരു രാവവിടെപ്പാത്തു യതിബ്രാഹ്മണരൊത്തവന് 
ചെന്നെത്തീ പു ണൃഥാം മിത്രാവരുണാശ്രമമച്ൃതന്. 

ഇന്ദ്രാര്യമാഗ്നികളതില് പ്രീതിപുണ്ടിതു മുന്നമേ 
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തീത്ഥയാത്രാവസാനം 1175 

ആട്ട ശാ കാകവപന.പുക്കാന് കാളിന്ദിയിങ്കലും. 16 

കളിച്ചായ വിടെ ദ്ധ മ്മ ശീലന് പ്രീതികലന്നവന് 
സിട..മാമുനിമാരോട കൂടിച്ചേന്നു മഹാബലന് 16 

ഇരുന്നു പുണ്ൃകഥകഠം കേട്ടിതാ യദുപുംഗവന്. 

അമ്മട്ട-: രിരിക്കുമ്പാഠം നാരദന് ഭഗവാന് മുനി 17 

രാമന് ചാണതര്ളു ന്നോരാ പ്രദേശത്തെഴുനെള്ളിനാന്. 
ജടാഭാരം കെട്ടിയവന് സ്വണ്ണ ചീരന് തപോനിധി 18 

പൊന്നിന് -ണ്ഡന്തിയോന് കൈയില്ക്കിണ്ടിയുള്ളോന് 

സുഖനാദമധെടടം നല്ല കച്ചപീവീണയേന്തിയോന് [ധരാപതേ!. 

ആട്ടത്ത.ല് പാട്ടിലും ദക്ഷന് ദേവബ്രാഹ്മണപൂജിതന് 
കല ഫങ്ങാം ചമജൂന്നോനെപ്പൊഴും കലഹപ്രിയന് 20 

ക്രീമാനാം രാമനരുളമാ സ്ഥലത്തെഴുനെള്ളിനാന് 

ഛഎൃതിരോറവനേ നന്നായ് പൂജിച്ചും വ്ര മശാലിയെ 21 

ദേഖഷിയൊടു ചോദിച്ച, നടന്ന കുരുവാത്തയെ. 
അച നോടടാതി നൃപതേ, നാരദന് ധമ്മവിത്തമന് നന 

ഈ നടന്നപടിക്കുള്ള കുരു സംക്ഷയമൊക്കുയും. 
രാഹിണയന് നാരദനോടോതീ ദിീനസ്വരത്തൊടും 23 

ആ ക്ഷേ ൭ മെമ്മട്ടവിടെയാരെല്പാം തീന്നു മന്നവർ? 
ഇതൊക്ക ഞാന് മുന്പുതന്നെ കേട്ടിരിപ്പു തപോധന! 

വിസ്തൂരിച്ചൊൊന്നു കേട്ടീടാന് പെരുത്തുണ്ട ങ്ങു കാതുകം. 4൪ 

നാദദേന് പറഞ്ഞു: 

മുന്നമേ വീണി താബ്ഭീഷ്യന് ദ്രോണനും സിന്ധു രാജനും 

ചത്തു വൈകത്തനന് കണ്ണന് രഥിമാര തല്ക്കുമാരരും. 26 

യ്യൂപക്ധവജന് രാഹി ണേയ, വീരൃവാന് മദ്രരാജനും 
ഇവരും മാറു പലരും മഹാബലരതാതിടം 26 

കര വ൭ന്റ ജയത്തിന്നായ* പ്രിയപ്രാണന് വെടിഞ്ഞുപോയ് 
രാജരാജാത്മജന്മാര്കഠം പോരില് പിന്തിരിയാത്തവര്. 27 

ചാവാഭത്തോരെ മഹാബാഹോ, കേട്ടാലുമതില് മാധവ! 

ധാത്തരാഷ്ടബ ലേ മൂവര് ശേഷിച്ചു രണമദ്ടനര്. 28 

കൃപരും കൃതവമ്മാവും വീര്യവാന് ദ്രോണപു തനും 
അവരും പാഞ്ഞോടി രാമ, പേടിയാല് പത്തുദിക്കിലും. 29 

ദുര്യോധനന് ശല്യര് ചാകെക്കൃ,പാദികളൊഴിക്കവേ 
ദ്വൈപായനഫ്രദത്തിങ്കല് മുങ്ങിനാന് ഭൂ ശദഃഃഖിതന്. 30 

സ്നുംഭിപ്പിച്ച ജലത്തിങ്കല് കിടക്കും ധാത്തരാഷ്ടന 
ഉഗ്രവാക്കാല് കൃഷ്ണനൊത്ത പാത്ഥരാത്തിപ്പെടുത്തിനാര്. 81 

രാമ, ചുററും വാക്കുകൊണ്ടു കുത്തപ്പെട്ടീടടമായവന് 

ഫ്രദംവിട്ടേന്തിനാന് വീരന് പചെരുംഗദയെടുത്തവന്. 32, 
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അവനിപ്പേഠഠം ഭീമനോടു പൊരുതാനേററു നില്ലുയാം 

അവക്കുണ്ടായ്വരും രാമ, യുദ്ധമേററം സുദാരുണം. 33 

ഉണ്ടു കാതുകമെന്നാകില് പോക മാധവ, വൈകൊലാ 
വേണമെങ്കില് കാണ്മ ശിഷ്യക്കുള്ളോരാഗ്ഘേരസംഗരം. 38. 

നാരദന്തന് വാക്കു കേട്ടാ വിപ്രന്മാര്കളെ യൊക്കയും 
തന്െറ കൂടെപ്പോന്നപേരെസ്സുല്ക്കരിച്ചങ്ങയച്ചുതേ. 96 

ദ്വാരകഷ്ണൂഠയ”പ്പോകയെന്നാനനുയായികളോടുമേ 

ശുഭപ്പക്ഷപ്രസ്രവണക്കുന്നിറങ്ങി മുറഷ്ക്കുവന്. 36 

രാമന് തീത്ഥഫലം കേട്ട പെരുകും പ്രീതിയാണ്ടുടന് 

വിപ്രസന്നിധിയില് ശ്ര്ോകമിതുതാന് പാടിയച്യൃതന്. 377 

“ സരസ്വതിപ്പാപ്പെതിരെങ്ങുവാന് രസം? 

സരസ്വതിപ്പാപ്പെതിരെങ്ങവാന് ഗുണം? 
സരസ്വത?ഗാമികഠം വാനു പുകിയോര് 
സരസ്വതീ ശ്രീനദിയെ സൃരിക്കുമേ. 88 

സരസ്വതീ പുണ്യ നദീഗണത്തില് 
സരസ്വതീ ലോകസുഖാഡ്യയെന്നും 
സരസ്വതീഗാമികളാം മനുഷ്യര് 
സുദുഷ്ണതേ മറ്ലകില്ലങ്ങമ് ങ്ങും.” 39 

പിന്നെ വിണ്ടും പ്രീതിയോട സരസ്വതിയെ നോക്കിയും 
ഹയങ്ങഠം പൂട്ടിടം ശുഭ്രരഥം കേറീ പരന്തപന്. 40 

വേഗത്തിലോടുമാത്തേരിനാലെയാ യദുപുംഗവന് 

തുടരും ശിഷ്യയദ്ധത്തെക്കാണുവാന് ചെന്നുകൂടിനാന്. ൪1 

൭൭5. ഗദായുദ്ധാരംഭം 

ബലരാമന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു” എല്ലാവരുംകൂടി സമന്തപഞ്ച്ക. 

തീത്ഥത്തി ലേക്കു പോകുന്നു. അവിടെവെച്ചു” ഭീമദുയ്യോധനന്മാര് ഗദാ 

യുദ്ധത്തിനു സന്നദ്ധരായി പരസ്ത്രം കുത്തുവാക്കുകഴാ പറയുന്നു. 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

ഉമ്മട്ടാത്തുമുലപ്പോരു നടന്നൂ ജനമേജയ! 
അതില്പച്ചപൊന്നാന് മാക്കി മന്നന് ധൃതരാഷ്ടനിതിങ്ങനേ. 4 

ധൃതരാഷ്ടന് പഞ്ഞു: 
അടുത്തു രാമനെക്കണ്ട ഗദായുദ്ധത്തുടര്ച്ചയില് 
എന്മകന് ഭീമനോടേററതെന്തുമാതിരി സഞ്ജയ! ക 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

രാമസാന്നിദ്ധ്യമേററിട്ട നിന്െറ പുത്രന് സുയോധനന് 
പോരിന്നുന്നും മഹാബാഹു ഹൃഷ്ടനായ്ത്തീന്നു വീര്യവാൻ. 9 
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ഭൂപന് ലാംഗലിയെക്കണ്ടിട്ടെതിരേററിട്ട ഭാരത !. 
ഏററം പ്രീതി യൊടുംകൂടിപ്പൂജിച്ചിട്ട യഥാവിധി 3 

ആയവന്നാസനം നല്ലിച്ചോദിച്ചാനങ്ങനാമയം 
അപ്പ്യോഠം യുധിഷ്യിരനൊടാ രാമനിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: 5 

“ധേമ്മമോടൊത്തു മധുരം ശുരക്കു ഹിതമാംവിധം 

മഹഷി മാര് പറഞ്ഞിട്ട ഞാന് കേട്ടു രാജസത്തമ! 6 

കുരുക്ഷേത്രം പരം പുണ്യം പാവനം സ്വശ്ലൂസാാധനം 
ദേവഷികളമച്ചിപ്പതാര്യബ്രാഹ്മണമുഖ്യരും. 7 

ഇവിടെപ്പ്ൊൊരുതിദ്ദേഹം തൃജിക്കും രത്ത്ൃയരേവരോ 
അവക്കിന്ദ്രനുമായ” വാനില് വാസം മാരിഷ, ശാശ്വതം. 8 

സമന്തപഞ്ചകം പോകാം നമുക്കെന്നാല് ദ്ൂരതം നൃപ! 
വാനില് പ്രസിദ്ധമതുതാന് പ്രജേശാത്തരവേദിയാം ി 

ത്രൈലോകൃത്തില് ശാശ്വതമാമാപ്പുണ്യസ്ഥലഭൂമിയില് 
പോരി ലേററു മരിച്ചെങ്കില് സ്വശ്ലം ശാശ്വനമായ”വരും.?? 10 

അവ്വണ്ണമെന്നോതി നൃപ, കുന്തീപുത്രന് യുധിഷ്ഠിരന് 
സമന്തപഞ്ചകത്തേക്കു നേര പോയ് വീരനാം പ്രഭ. 31 

ഉടന് ദുര്യോധനനു ..ന് പെരുംഗദയെടുത്തവന് 
കാലാലമഷി ദൃതിമാന് നടന്നൂ പാണ്ഡവാന്വിതം, 12 

അമ്മട്ടവന് ഗദയൃയമായ ചട്ടയിട്ടു നടക്കവേ 

ആകാ ടട വാനോര്കഠം നന്നുനന്നെന്നു വാ,്ട്രിനാർ; 18 

കച്ചോടകക്കു: കാണികളും കണ്ടേററം ഹൃഷ്ടരായിനാര്. 
പാണ്ഡ നത്ാരൊ ടൊന്തിച്ചാക്കുരുരാജാവു ന'ന്മകന് 13 

മത്തപാസ്ൂ ദ3നടയുമെടുത്തും കൊണ്ടു പോയിനാ൯ 
ഉടന് ശംഖനി നാദത്താല് ഭേരീദ്ധ്വനികളാലുമേ 16 

തൂരസിംഫാരവത്താലും പുരിച്ചൃ ദിക്കശേഷവും. 
കാഴക്കുഠനാക്കി? നിന് പുത്രനുദ്ദേശിച്ലേടമായവന് 16 

ചൊന്നിട്ട൨ര ചുഴന്നെങ്ങു. നിഞ്ഞു ദിക്കശേഷവും. 

സമ സ്വതിക്കു കെക്കായുണ്ടപരം തീത്ഥമുത്തമം 177 

ഇതിണം ? വിട്ടൊരാദ്ദിക്കിലവര് പോരിന്നൊരുങ്ങിനാര്. 
കീമ: വട്മൊട്ടളള ഗദയേന്തിച്ചട്ടയണി ഞ്ഞവന് 18 

വായുദ വന്നു ൩ദൂൃശരൂപം പൂണ്ടിതു മന്നവ! 
തലടക്ട്ടെ: വെച്ചു പോരില് പൊന്നിന്ചട്ടയണിഞ്ഞവന് 19 

ശോടിച്ച, യതൃപതേ, നിന്െറ പുത്രന് പൊന്മലപോലവേ. 
കി നട്ട; ക്രാധരക്തദ്ൂഷ്ടി വീപ്പിട്ട മന്നവ। 20 

1 പ്രത്കകമഖം” ഏന്നുമൂലം., 'പടിഞ്ഞാറുനോക്കി' എന്നാണത്ഥം. 
ി ഇരി ണം. ഉവറളോ്ന് (ഇരിണം വിട്ട ദിക്കും എന്നതുകൊണ്ടു” ഉറച്ച നിലം 
എന്നായിരിക്കാം ഉട്ടേ രിച്ചിട്ടുള്ളളു”). 
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പിന്നെദ്ദര്യോധനന്റ പന് ഗദയേന്തീട്ട വീര്യവാൻ 
വിളിച്ച, ഭീമനേ നോക്കിഗ്ഗുജത്തെഗ്ഗജമാംവിധം. 21 

കാരിരുമ്പാം ഗദയയമായ് വീര്യവാൻ ഭീമസേനനും 
വിളിച്ച, നൃപതേ, കാട്ടില് സിംഹം സിംഹത്തെയാംവിധം, 

ഗദ കൈയിലെടുത്തോരാദ്ട,ര്യോധനവ്വ ദകാദരര 
മുടിയേന്തും മലകളെപ്പോലെ പോരില് വിളങ്ങിനാര് ൧3 

രണ്ടാളം ക്രുദ്ധര് യുദ്ധത്തില് രണ്ടാളും ഭീമവ്ക്രമര് 
ഗദായുദ്ധത്തില് രണ്ടാളം ബലഭദ്രമന്റ ശിഷ്ൃരാം. 24 

യമനും ശക്രനു. തുല്യകമ്മാക്കളിരുപേരുമേ 

ബലപവാന്മാര് വരുണനം തുല്യകമ്മാക്കളങ്ങനെ 2൭ 

രാമന്നും വാസുദേവന്നുമേവം വൈശ്രവണന്നുമേ 
തുല്യന്മാരവരുവ്വീശ, മധുകൈടഭര്കഠംക്കുമേ. 26 

സുന്ദോപസുന്ദ സദൃ ശകമ്മാക്കളിരുപേരുമേ 

ആ രാമരാവണന്മാക്കും ബാലിസുഗ്രീവര്കംക്കുമേ. "7 

അവ്വണ്ണം തുല്യര് കാലന്നും മുത്യുവിന്നും പരന്തപര് 
തമ്മ ല് പാഞ്ഞേറെറതിക്കു മന്നാര് മത്തഹസ്തികഠംപോലവേ. 

പിടിമൂലം ദൃപ്ലര് ശരന്മ ദോല്ക്കടര് കണക്കിനെ. 
ഇരുപേരും ക്രോധവിഷം കക്കും പാമ്പകഠംപോലവേ 29 

അന്യോന്യം വാശിപൂണ്ടിട്ടു നോക്കിക്കാണുമരിന്ദമര്. 
രണ്ടാളം ഭര ശ്രേഷ്ഠര് വിക്രമം കലരുന്നവര് 90 

സിംഹങ്ങാംപോലെ ദുദ്ധഷഗദപ്പേോോരില് പരന്തപ. 

ജയത്തിന്നുന്നിടും മത്തഗജാഭര് ഭരതഷീഭ! 31. 

നഖദംഷ്യായുധക്രരരവ്യ ഘ്ര മട്ടില് സുദുസ്സഹര്; 
ലോകം മുടിപ്പാനിളകും കടല്മട്ടില് സുദുസ്കരര്. മു 

ലോഹിതാംഗാഭരായഴ* ക്രോധാല് പ്രതപിക്കും മഹാരഥര് 
കീഴമേല്ക്കാററടിച്ചേല്ലം രണ്ടു കാറു കണക്കിനെ 33 

വഷ്ഥഠാലത്തു ഗജ്ജിച്ചു വികടം ചെയ്തിടുംപടി 
ജ്വലിച്ച രശ്മിയാണ്ടുാള്ളാര് മഹാമ്മാക്കഠം മഹാബലര് 34, 

കാണപ്പെട്ട കുരുശ്രേഷ്തര് കാലസുര്യര് കണുക്കിനെ. 
ചൊടിച്ചേല്ലം വ്യാഘ്മട്ടില് ഗജ്ജിക്കും കാര്കഠം പോലവേ 

മഹാബാഫുക്കഠം ഹഷിച്ച, സിംഹകേസരിസന്നിഭര്. 
ചൊടിച്ചാനകളെഃപ്പാലെ കത്തുമഗ്നികഠം പോലെഴും 96 

കാണപ്പെട്ടു മഹാത്മാക്കടം സശൃംഗാചലസന്നിഭര്. 

ചൊടിച്ചു ചുണ്ടുകം വിറച്ച ന്യോന്യം നോക്കിടന്നവര് 97 

അടുത്തേററൂ മഹാത്മാക്കഠം ഗദയേന്തും നരോത്തമര് , 

ൽ ലേഠഹിതഠംഗാഭര്.ം- ചുവന്ന ശരീരകാന്തി യേടടേകൂടി യവർ. 
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ഇരുപേരും പ്രഹൃഷ്ടന്മാരിരുപേരും സുസമ്മതര് 38 

ഫ്രേഷിക്കുമശ്വങ്ങഠംപോലെ ചീററുമാനകഠംപോലെയും 
ഗജ്ജിക്കുന്ന വൃഷപ്രായര് ! ദുര്യോധനവ്വകോദരര് 99 

ബലോന്മത്താസുരാഭന്മാര് ശോഭിച്ചാരാ നരോത്തമര്. 
പിന്നെദ്പരര്യോധനന് ഭൂപ, യൃധിഷ്യിരനൊദടാതിനാന് 30 

ട്രാതാക്കഠം യോഗ്യനാം കൃഷ്ണന് വീര്യമേറുന്ന രാമനും 
കൂടിനില്ലന്നവനൊടീവണ്ണും ശണ്ഡീര്യസമ്മതം $. 41 

4 ദയോഗ്യകേകയ പാഞ്ചാല സൃഞ്ജയന്മാര്കഠം ചുഴവേ 
ഇതാ തുടങ്ങുകെന്നായി ഞാനും ഭീമനുമായ് രണം; 32 

ഈ നരേന്ദ്രരുമായ' ചാരത്തിരുന്നിട്ടിതു കാണുവിന്. 
ദുര്യോധനന്െറ ചൊൽ കേട്ടിട്ടതു കൈക്കൊണ്ടിതായവര്; 33 

പിന്നീടടുത്തിരുന്നോരാപ്പെരു താം രാജമണ്ഡലം 

ശോഭിച്ചുകാണായി വാനില് സൂര്യമണ്ഡലഭംഗിയില്. 4൭൫ 

അവക്കിടയിലായ് ശ്രീമാന് കൃഷ്ണദജ്യഷ്യന് മഹാളജന് 
ഇരുപ്പായി മഹാരാജ, ചുററുമേ പൂജയേററുവന്, 45 

ശോഭിച്ച, രാജമദ്ധ്യൃത്തില് നീലവസ്രന് വെളത്തവന് 
വാനില് നക്ഷത്രങ്ങഠം ചൂഴം ചന്ദ്രനെന്നകണക്കിനെ. 46 

അമ്മട്ടവര് മഹാരാജ, ദുസ്റൃഹന്മാര് ഗദാധരര് 

ഉഗ്രവാക്കുകളാല് തമ്മില് കുത്തി ക്കൊണ്ടങ്ങു നിന്നുതേ. 437 

അപ്രിയങ്ങളെയന്യോന്യം പറഞ്ഞാക്കുരുസത്തമര് 
നോക്കിനി നൂ വീരര് പോരില് വൃത്രശക്രര് കണക്കിനെ. 48 

56, ഗദായുയദ്ധം--- ഭീമഗര്ജ്ജനം 

ദുരേദാധനന് ഭീമനെ പോരിനു വിളിച്ച ഉടനേ ഭയങമംരങ്ങളായ പല 
മുശഗൃകുനങ്ങളും കാണുന്നു. ഭീമസേനന്െറ ഉത്സാഹം. ഭീമനും ദുര്യോധന 

രം തമ്മിലുള്ള വാക”സമരം. ഗദായുദ്ധത്തിന്െറത്തുരംഭം. 

രവെശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

വാഗൃദ്ധം തുമുലം പിന്നെ നടന്നൂ ജനമേജയ! 
അതില് ദുഃഖിച്ചോതി മന്നന് ധൃതരാഷ്ടനിതിങ്ങനെ. 1 

ഡൂതരാഷ്ട്രന് പറഞ്ഞു: 

മോശ.തന്നെ മനുഷ്യത്വമതിന്െറ നിലയിങ്ങനെ 
ഏകാദശാക്ഷഹിണീശനെന്നുണ്ണിയനഘാശയ! കൂ 

മന്നോക്ല്ലൊമാജ്ഞ നല്ലിയീപ്പാരൊക്കബ ഭജിച്ചവന് 
പോരില് ഗദയുമായ്യക്കില്ക്കാല്നടഷ്കകുപ്പി പോയതും? ൫ 

1 വൃ ഷപ്രാ ൪ കാളയെ പ്പോലുള്ളവര്ം ഒ ശാണ്ഡീരൃസമ്മതം ടം അഹങ്കാര 

ഭൂ ത്താടുകൂടി . 
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ജഗത്തിന്നാഥനായ് വാണിട്ടനാഥന്മട്ടിലെന്മകന് 
ഗദയേന്തിപ്പോയിടുന്നൂ ഭാഗ്യമല്പാതിതെന്തുവാന്? ക് 

അയ്യോ കഷ്ടം! മഹാദുഃഖം നേടിയെന്നുണ്ണി സഞ്ജയ 
എന്നുരച്ചിട്ട ദഃഖാത്തന് മിണ്ടാതായീ നരശ്വരന്. ടി 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

മേഘാരാവ !നവന് ഹഷാല് ചീറും കാളകണക്കിനെ 
വിളിച്ച, പോരിനായ് കുന്തീപുത്രനെപ്പോരില് വീര്യവാന്. 6 

മഹാത്മാവാം കാരേ ന്ദ്രൻ ഭീമനെത്താന് വിളിക്കവേ 

ഉണ്ടായീ പലമട്ടേററം ഘോരമാം ദുന്നിമിത്തവും. 7 

വീശി മുഴങ്ങും കാറ്ദേററം പതിച്ച, പൊടിവഷ്വും. 

മൂടപ്പെട്ടോരുമട്ടായീ ദിക്കൊക്കയുമ'രുട്ടിനാല്. 8 

ഇടിയോടൊത്തിരമ്പീട്ട തുമുലം ലോമഹഷ്ണം 
വളരെക്കൊള്ളിമീന് ചാടിയറകാശം പിളരുംപടി. 9 

ഗ്രസിച്ച രാഹു വാവുന്നാളല്പാതക്കനെ മന്നവ! 
കാടും മേടും പെടും ഭൂമി പാടേ കമ്പിച്ചിതേററവും. 10 

ചോടേ ചരല് ചൊരിഞ്ഞാളം കൊടുങ്കാററുകഠം വീശിതേ 
മലകഠംക്കുള്ള മുടികഠം പൊട്ടി വീണിതു ഭൂമിയില്. 11 

പാഞ്ഞണഞ്ഞു പത്തുദിക്കും മൃഗങ്ങഠം പലമാതിരി 
ഘോരം തീയാളിടും ക്രൂരക്കുറുക്കന്മാര് കരഞ്ഞുതേ. 12 
രോമാഞ്ചമഞ്ചുമിടികളണ്ടായീ ഘോരമാംപടി 

മൃഗങ്ങളെരിയയം ദിക്കിലശുഭം കാട്ടി മന്നവ! 13 

കിണററിലുള്ള വ്വെള്ള ങ്ങളേററം വദ്ധിച്ചിതപ്പെൊഴേ 
അശരീരോഗ്രനാദങ്ങഠം? കേഴംക്കായ”വന്നിതു മന്നവ! 14 
ഇമ്മട്ട ദുന്നിമിത്തങ്ങഠം പാത്തു കണ്ട വൃകോദരന് 
അണ്ണനാകും ധമ്മരാജയുയധിഷ്യിരനൊടോതിനാന്. 10 

ഭീമന് പറഞ്ഞു: 

വെല്പിലിവന് മന്ദബുദ്ധി പോരിലെന്നെസ്സായോധനന്. 
ഏറെ നാളള്ളില് വെച്ചൊരു ക്രോധം വിട്ടീടുമിന്നു ഞാന് 18 
ഖാണ്ഡവത്തില്ത്തീക്കണക്കീ ദുര്യോധനനരേന്ദ്രനില്; 
ഇന്നു പണ്ഡേവ, നിന്നുള്ളിലുള്ള ശല്യം പറിക്കുവന്. 17 
ഗദയാലീപ്പാപി കുരുനീചനെക്കൊല ചെയ്തു ഞാന് 
ഇന്നു നിങ്കല് കീത്തിമാല ചാത്തിച്ചീടടന്നതുണ്ടുടന്. 18 
ഈപ്പാപകാരിയെക്കൊന്നു ഗദയാല് പോക്കേളത്തില് ഞാന് 
ഇവന്െറ തല നൂറാക്കിക്കറുമീഗ്ഗദകൊണ്ടുടന്; 19 

1 രേഘാരാവന്.- മേഘംപോലെ ഗജ്ജീക്കുന്നവന്. 2 അശരീ രോഗ്ഗനാദ. 
ങ്ങഠം-.എവിടെനീന്നാണു പുറപ്പെ ടുന്നതെന്നു മനസ്സിലക്കേന് നിവ്ൃത്തിയീ. 
ല്ലാത്ത ഭയങ്കരശബ്ദങ്ങഠം. 
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ഇവനിന്നിക്കേറുകില്പാ ഹസ്പിനാപരപത്തനം . 

കിടക്കുമ്പോഠം പാമ്പവിട,ലുണ്ണമ്പോഠം വിഷദാനവും, 20 

പ്രമാണകോടി യില്ത്തള്ള,ലരക്കി ല്പമെരിക്കലുംം 
സഭയിങ്കല് പരീഹാസം, സവ്൮വസ്വത്തെ ഹരിക്കലും, 21 

ഒരാണ്ടേക്കജ്ഞാതവഠസം, സന്മതേ, വനവാസവും, 
ഈട്ദ3ഖങ്ങഠം ക്കൊക്കയന്തമിന്നേല്ലേന് ഭരതഷ്ഭ!. കക 

ഒരഹസ്സ്റാലിവനെ ഞാന് കൊന്നു തീക്കുവനെന് കടം. 

ടുബ്ബ്യദ്ധിയാം ധാത്തരാഷ്ടന്നായുസ്സം തീന്നിതിപ്പ്യൊഴേ 28 

മാതാപിതാക്കളെച്ചെന്നു കാണലും ഭരതഷഭ! 
ഇന്നു രാജേന്ദ്ര, ദുബ്ബഭ്ധിക്കുരുരാജന്നു സരഖ്യവും 24 

തീ൪൬ആ മഹാരാജ, വീണ്ടും സ്ര്രീകളെക്കാണുകെന്നതും. 

കു രരാജന് ശത്തനുവിന് കുലഭൂഷണനിന്നിവന് 26 
പ്രാണന് ശ്രീയും രാജ്യവും കൈവിട്ടു മന്നില് കിടന്നിട്ടും. 

മകനെക്കൊന്നതായ്ക്കേട്ട ധൂതരാഷ്ടനുമി പ്പൊഴേ 2൫6 
ശകുനിപ്പോരിലൊപ്പിച്ച ദഷൃകമ്മത്തെയോക്കുമേ. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 
എന്നോതി രാജശാര്മ്ൂല, ഗദയധേന്തീട്ടു വീര്യവാൻ [0 

വൃത്യാഹ്വാനംചെയ്യ ശക്രന് പോലെ നിന്നിതു പോരിനായ. 
ഗദ യന്തിക്കണ്ടവ നെശശുംഗികൈലാസഭംഗിയില് 28 

ഭ"മന് വീണ്ടും ക്രുദ്ധനായിദ്ദരര്യോധനനൊടോതിനാന്: 

“ലൂ തരാഷ്ടക്ഷിതിശന്െ റയവ്വണ്ണംതന്നെ നിന്െറയയം 29 

ആ, വാരണാവതേ ചെയ്യ ദുഷ്ലമ്മത്തിനെയോക്ക നീ. 
തീണ്ടാരി കൃഷ്ണദയ ക്ശേശിപ്പിച്ചതും സഭയില് പരം 90 

രാജാവിന്െദ്മുകുനിയും നീയം ചൂതില് ചതിച്ചതും 
നീകാരണം ഞങ്ങാം കാട്ടില് പെരുംദുഃഖം സഹിച്ചതും 31 

ജന്മാന്തരംപോലെ മത്സ്യപുരത്തിജ്ംല് കഴിച്ചതും. 

അതൊക്കെപ്പേ ക്കുവേന് ഭാഗ്യാല് നിന്നെക്കണ്ടെത്തി ദുമ്മ മൃത! 

നീമൂചം ശര തല്പത്തില് കിടക്കുന്നു പ്രതാപവാൻ 
തേമാളിമുഖയന് ഗാംഗേയനാശ്ശിഖണ്ഡി വധിച്ചവന്. 33 

ദ്രോണനും ഹതനായ് കണ്ണുന്താനും തേജസ്വി ശല്യരും 
വൈരാഗ്നിക്കാദികത്താവു ചത്തു ശകുനി സൌബലന്. 34 

പാപി ചത്തു പ്രാതികാമി പാഞ്ചാലീക്വേശകാരകന് 
ചത്തു നിന തമ്പിമാരൊക്കശ്ശൂരര് വിക്രാന്തയോധികയം. 85 

ഇവരും മാറ പലരും നീമൂലം ചത്തു മന്നവർ 
നിന്നെയിപ്പോഠംക്കൊന്നിടുവേന് ഗദകൊണ്ടില്പ സംശയം" 36 

എന്നുച്ചത്തില് ചൊല്ലിടടന്ന ഭീമനോട നരേശ്വര!. 
രാജാവേ, പേടി വിട്ടോതീ നിന്മകന് സയ്യവിക്രമന്. 37 
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ദുര്യോധനന് പറഞ്ഞു: 
എന്തിനേറെപ്പുലമ്പന്നൂ യുദ്ധം ചെയ്യ, വൃ ദകാദര ! 

ഇന്നു തീപ്പ്പേന് നിന്നു ടയ യുദ്ധശ്രദ്ധ കുലാധമ। 39 

ദുര്യോധനന് ക്ഷുദ്രബുദ്ധേ, നിന്നെപ്പോലുള്ളൊരുത്തനാല് 
വെറും പ്രാകൃതനെപ്പോലെ വാക്കാല് വിത്രാസ്യ 4 നല്ലെടോ. 

ഏറെക്കാലം കൊതിപ്പോന്നു ഭാഗ്യത്താലെന്െറ ഹൃുല്ഗതം 
നിന്നോടുള്ളീഗ്ഗദായുദ്ധം സാധിപ്പച്ചിതു ദേവകം. 30 

എന്തിനേറെപ്പറഞ്ഞിട്ടു പുലമ്പീടുന്നു ദുമ്മതേ! 

ഈ വാക്കു കമ്മം കൊണ്ടിട്ട സാധിച്ചീടക വൈകൊലാ, 31 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 
അവനെറയാ വാക്കു കേട്ട ബഹുമാനിച്ചിതേവരും 
രാജാക്കളം സോമകരുമവിടെക്കൂടി നില്പവര് ടമ 

എല്ലാരും ബഹുമാനിച്ചോോന് കുളര്മെയ'” പൂണ്ടുകൊണ്ടവന് 
വീണ്ടം ധൈര്യത്തൊടും പോരിന്നുറച്ച , കുരുനന്ദനന്. 48 

മത്തേഭത്തെപ്പോലവനെ മന്നോര് കൈകൊട്ടിയാക്കലാല് 
അമഷി ദുദര്യ.ധനനെ വീണ്ടും ഹഷപ്പെടുത്തിനാര്. [ 

വന്പുള്ളവനെ വന്പുള്ളാന് ഗദയോങ്ങീട്ടു പാണ്ഡവന് 

ധാത്തരാഷ്ടനെയുക്കിട്ട പാഞ്ഞെതിര്ത്തു വൃകോദരൻ. 35 

ചീറുന്നുണ്ടാനകഠം പരം ഫ്രേഷിച്ചീടന്നു വാജികയം 

ശന്്ര്രഞ്ങഠം മിന്നുന്നു ജയമോക്കമാപ്പുാണ്ഡവക്ക ഹോ! 36 

57, ഗദായുദ്ധം 

ത്തൃരാണു ജയിക്ക, ത്തരാണു തോലു, എന്നു തീരുമാനിക്കാന് സാധി 

കഒഓത്തവിധം ഭീമദുയ്യോധനന്മാര് ഗദായ്ദ്ധം തൂടരുന്നു. ഇടയ്യിടയ് ഇരു 
പേരും എതിരാളിയുടെ ഗദാഘാതമേറവ മോഹാലസ്യപ്പെടുന്നു. 

സണ്ജാാന് പറഞ്ഞു: 

ഉടന് ഭീമനെയമ്മട്ടില് പാത്തു കണ്ട സുയോധനന് 
ഉള്ള വാടാരേററമുക്കിലലറിപ്പാഞ്ഞടുത്തുതേ. 3 
കൊമ്പന്ക: ളകളെപ്പോലെ തമ്മില് പ്പാഞ്ഞേററിതായവര് 
പ്രഹാരങ്ങഠംക്കുത്ഭ വിച്ച, മഹാനിര്ഗ്ലാത$ഘോഷവും. 4 

രോരാഞ്ചമഞ്ചും ബഹളപ്പോരുണ്ടായിതവക്ക ഹാ. 

ഇന്ദ്രപ്രഹ്ലാദക്കു തുല്യം തമ്മില് വെല്വാനെതിക്കവേ. ൫. 

മേലൊക്കച്ചോര ചിതറിഗ്ഗദയേന്തി മനസ്വികഠം 

വന്പര് കാണപ്പെട്ട പുത്ത പിലാശുക്കഠംകണക്കിനെ. 4 
ളാ ടിം 

1 വിത്രാസ്യന് യപ്പെടുത്തത്തക്കവന് 2 മഹാനിര്ഗ“ഘതേം വലിയ 
ഇടിമുഴക്കം. 
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അമ്മട്ടിലാദ്ദാരുണമാം പെരുംപോര് മുതിരുംവിധാ 

മിന്നാമിനുങ്ങി ചിതറ പോലാകാശം വിളങ്ങിതേ. 

അമ്മട്ടിലാസ്സങ്കുലമാം ബഹളപ്പോര് നടക്കവേ 

തളന്നുപോയ് രണ്ടുപേരും പൊരുതീടുമരിന്ദമര് 

അവരൊട്ടൊന്നാശ്വസിച്ചു വീണ്ടം പിന്നെയരിന്ദമര് 

നല്ലൊര:ഗ്ലദ കൈക്കൊണ്ടെ തങ്ങളില് പ്രഹരിച്ചുതേ. 

പാത്തു കണ്ടാ വീര്യമേറുമാശ്വസില്ല നര:ഗ്രൃരെ 

പിടിമൂലം മദം വാലച്ചോരൂക്കു ക്ളാനകഠംപോലവേ, 

സമാനവീര്യരായ് കണ്ടു ഗദയുള്ളിരുപേരെയ്യം 

ആശ്ചര്യപ്പെട്ടി തൊട്ടേറെദ്ദേവഗന്ധവ്വമഠനുഷര്. 

ഭീമദുര്യോധനന്മാരെഗ്ഗദയേന്തീട്ടു കണ്ടതില് 

സവ്ൃഭൂത ങ്ങഠംക്കുമുണ്ടായ" വിജയത്തിന്നു സംശയം. 

ഉടന് വീണ്ടുമടുത്തിട്ടാ ഭ്രാതാക്കഠം ബലമേറിയോര് 

തമ്മില് പഴുതു നോക്കുന്നോര് പഴുതിന്നായൊരുങ്ങിനാര്. 

കനത്തു യമദണ്ഡംപോലിന്ദ്രാശനി കണക്കിനെ 
രദദ്രസംഹാരി ഗദയെക്കണ്ടു കാണികഠം മന്നവ 

യൃദ്ധത്തിലാബ'ഭീമസേനന് ഗദ വീശുന്ന നേരമേ 

ഘോരമാം തൃുമുലാരാവം മുഹൂത്തമുളവായിതേ. 

ഉക്കേറും ഗദ ചുററിക്കും വൈരിയാം പ൦ബണുപുത്രനെ 

ധാത്തരാഷ്ടന് പാത്തു കണ്ട വി സൂയപ്പെട്ടിതപ്പൊഴേ. 

പല മഗ്ഗം മണ്ഡലവും ചുററീടുമ്പോതു ഭാരത! 

ശോഭ തേടീടിനാനപ്പോഠം വീണ്ടം വീരന് വൃകോദരന്. 

അവര് തമ്മിലെതിത്തിട്ട തങ്ങളില്ക്കാത്തു നില്പവര് 

തീററിക്കേല്ലും പൂച്ചകഠം പോലേല്ലിച്ച, മുറി വീണ്ടമേ. 

സഞ്ചരിച്ച, ഭീമാസനന് പലമാതിരി മഗഥേവും 

മണ്ഡലങ്ങാം വിചിത്രങ്ങം കേററം പിന്മാററമങ്ങനെ. 

ചിത്രങ്ങളസ്രുയന്ത്രങ്ങഠം നിലയ്യം പലമാതിരി 

പരി മോക്ഷപ്രഹാരങ്ങഠം ക്കമങ്ങൊഴിച്ചില് തടുക്കലും 

പാഞ്ഞേററം തട്ടല് നിലയും വിഗ്രഹിക്കലുമങ്ങനെ 
പിന്നോട്ട ചുററല് മുന് ചുററല് പിന്ചാട്ടം മുന്കുതിക്കലും 

ഉപനയസ്പുമപനയസ്തം ഗദായൃദ്ധവിശാരദര് 
ഇമ്മട്ടിലവര് ചുററുഭന്നാര് പ്രഹരിച്ചിതു തങ്ങളില്. 

ഒഴിഞ്ഞും പിന്നെയുമവര് ചരിച്ച കുരുസത്തമര് 

കളിച്ചം കൊണ്ടു മക്കഴ ന്നോര് മണ്ഡലങ്ങാഠം ചരിച്ചു തേ. 

പോക്കളത്തില് ചുററുരവര് സമരക്കളി കാട്ടവോര് 

പരസ്റ്റരം ഗദകഠം കൊണ്ടു ദഖില്ത്തച്ചു വരരിന്ദമര്. 

കൊമ്പു കൊണ്ടാനകഠം കണക്കവര് പാഞ്ഞേററു തങ്ങളില് 
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ശോഭിച്ചിതു മഹാരാജ, ചോര കൊണ്ട കുളിച്ചവര്. 2൧൫ 

ഇമ്മട്ടിലാപ്പോര് നടന്നൂ ഭീഷണം മറവെന്നിയേ 

ക്രൂരം പകല്ക്കറ്തിയില് വൃത്രശക്രക്കു തുഖ്യമേ. 2൭ 

അവര് പിന്നെഗ്ഗദാഹസ്കര് ശക്ത൪ മണ്ഡലമേറിനാര് 
വലത്തു മണ്ഡല. ധാത്തരാഷ്ടന് കേറീ നരേശ്വര! 2൫ 

ഇടത്തു മണ്ഡലമതില്ക്കേറിനാന് ഭീമസേനനം. 
പോക്കളത്തിങ്കലമ്മട്ടാബ”ഭീമസേനന് ചരിക്കവേ 2൫6 

ദുര്യോധനന് മഹാരാജ, പാശ്വഭാഗത്തു തച്ചുതേ. 
നിന് പുത്രന് പ്ര ഹരിച്ചോരാബ്ഭീമനപ്പേ തു ഭാരത! 7 

ആത്തല്ല വകവെയ്തുാതെ കനത്ത ഗദ വീശിനാന്. 

ഘോരമിന്ദ്രാശനിക്കൊത്തു യമദണ്ഡം കണക്കിനെ 28 

അവര് കണ്ടു മഹാരാജ, ഭീമന്െറയുയരും ഗദ 

ഗദ വീശി വിടു ദന്നാരാബ ഭീ മനെക്കണ്ടു നിന്മകന് 29 

ഘോരമാം ഗദയോങ്ങീട്ട താണു കൊണ്ടാന് പരന്തപന്. 
നിന് പുത്രന്െറ ഗദക്കാററിന് വേഗ.കൊണ്ടിട്ട ഭാരത, 80 

ശബ്ദമുണ്ടായി തുമുലം തേജസ്സമുളുവായിതേ 
പല മാഗ്ലങ്ങളും ചുററി മണ്ഡചങ്ങഠം തിരിഞ്ഞവന് 31 

വീണ്ടും തേജസ്വി ശോഭിച്ച, ഭീമനേദഠൊം സു ഃയാധനന്. 

ഭീമ ൭ ദമൊക്കെയഷ്യഠം ക്കൊണ്ടു വിശീടുന്ന ചെരുംഗദ 32 

പുകയയം പൊരിയും തീയയമുതിര്ത്തു ഘോരനി സനം. 

ഭമദസേനന് വീശിട്ടന്ന ഗ3 കണ്ടു സുയോധനന് 38 

കാരിരുമ്പാം ഗുരുഗദ വീശിശ്ശോടിച്ചിതേററവും. 
ആ വന് പ നൊ ഗദാവായയ വഗത്തെപ്പ ത്തു ചണ്ടുടന് 84 

ഭയം കടന്നിതാപ്പാണ്ഡു സാമകന്മാക്ക :ശഷവും. 

അടക്കെത്തില് സമരക്കളി കാട്ടി നടപ്പവര് 98 

ഈക്കില് ഗദകളാല് തമ്മില് പ്രഹരിച്ചാരരിന്ദമര്. 

കൊനു രകാണ്ടാനകഠം കണ 3ഖവെര് പാഴഞ്ഞാറു തങ്ങളില് 36 

ശോഭിച്ചിതു മഹാരാജ, ചോരകൊണ്ടു കുളിച്ച വര്. 

ഇമ്മട്ടി ല്വാപ്പോര് നടന്നൂ ഭീഷണം മറവെന്നിയേ 37 

രം പകല്ക്കറുതിയില് വൃതൃശക്രക്കു തുലൃമേ. 

ഭ1മന് നില്പതു കണ്ടിട്ട നിനൊ പു തുന് മഹാബചന് 38 

ചിത്രമാഗ്ഗങ്ങളും ചുററിപ്പഠഞ്ഞൂ കുന്തീകുമാരനില്. 
അചനന്െറയുക്കെഴും പൊന്നു കെട്ടിച്ച ഗദ മാരുതി 899 

ചൊടിച്ചോന്െറ ചൊടിച്ചുള്ളോന് ഗദയാല് തച്ചിതപ്പ്യൊഴേം 
അതു രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടിത്തീപ്പറക്കലിരമ്പലും 0 

ഉണ്ടായ വന രണ്ട വം മുട്ടുമാമട്ട മന്നവ 1: 

അപ്പോം ഭീമന് വിട്ടിടന്നോരൂക്കേറീടുന്ന വന് ഗദ 31. 

ട് 4 



ഗദായൃദ്ധം 

ചെന്നു വീഴുമ്പൊളണ്ടായീ ഭൂകമ്പം ധരണീപതേ! 
പൊറുത്തതില്പാ കാരവന് പോരില് ഗദ തടുത്തതും 

എതിരാനക്കാഴ, കോപി മത്തഹസ്തി കണക്കിനെ. 
ഇടത്തു മണ്ഡലം ചുററീട്ടറപ്പുള്ളവനൂഴിപ 1: 

ഉയക്കുള്ള ഗദയാല് തച്ചു തലയ്ക്കാബ”ഭീമസേനനെ. 
പാണ്ഡവന് ഭീമനാ നിന്െറ പുത്രന് തല്ലിയതേല്ലിലും 

രാജന്, കലങ്ങിയില്ലേതുമതൊരത്ഭുതമായിതേ. 
ആശ്ചരൃമാമതാസ്സ്സൈന്യമൊക്കുപ്പൂജിച്ചു മന്നവ! 

ഗദയേററിട്ടുമാബ”ഭീമന് നിലവിട്ടിളകാഞ്ഞതില്. 
പിന്നെപ്പെൊന്കെട്ടൊടും മിന്നും കനം കൂടുന്ന വന് ഗദ 

ദുര്യോധനന്െറമേല് വിട്ടു ഭീമന് ഭീമപരാക്രമന്. 
ആത്തല്ലൂ കൂസല്കൂടാതെ ലാഘവത്താല് മഹാബലന് 

ദുര്യോധനന് പാഴിലാക്കിയതില് മുത്തിതു വിസൂയം. 
ഭീമന് വിട്ടിട്ട പാഴായി വീഴുമാഗ്ഗദ മന്നവ. 

ഇടിയ്ക്കൊക്കു മന്നൊച്ചയോടും കുലുക്കീ ധരണദീതലം. 
വീണ്ടും കരശികമാഗ്ലങ്ങളെടുത്തങ്ങു കുതിച്ചവന് 

ഗദ വീഴുന്നതും കണ്ട വഞ്ചിച്ച, ഭീമസേനനെ. 
വഞ്ചിച്ചാബ്ഭീമനെപ്പിന്നെഗ്ഗദയാല് കുരുസത്തമന് 

1186 

ടമ 

33 

4൭, 

6 

46 

47 

48 

ടാ 

60 

സംഗ്രുദ്ധനായ് നെഞ്ഞു നോക്കിത്തച്ചുകൊണ്ടാന് മഹാബലന്,. 
ഗദാഘാതംകൊണ്ടു ഭീമന് പോരില് മോഹമര്യന്നവന് 

നിന്െറ പുത്രന്െറ തല്ലേററു ചെയ്യേണ്ടതറിയാതെയായ്. 
അധവനങ്ങനെയായപ്പോടം നൃപ, സോമകപാണ്ഡവര് 

ഏററം സങ്കല്പവും കെട്ട ഹഷമില്പാത്തമട്ടിലായ്. 
അവനാ പ്രഹരം കൊണ്ടിട്ടാനപോലെ ചൊടിച്ചവന് 

ആനമട്ടാനയോടൊക്കും നിന്മകന്നേക്കു പാഞ്ഞുതേ. 

ഉടനൂക്കോടുമാബ്ഭീമന് ഗദയാല് നിന്െറ പുത്രനെ 

കാട്ടാനയെസ്സ്റിംഹമട്ടില് പാഞ്ഞെതിത്തിതു സത്വരം. 
ഗദാപ്രഹാരചതുരന് നരമരേന്ദ്രനൊടടുത്തുടന് 

നൃപതേ, നിന്െറ മകനേ നോക്കീട്ട ഗദ വീശിനാന്. 
പാശ്വത്തു ഒര്യോധനനെത്തച്ചിതാബ”ഭീമനപ്പെൊഴേ 

അവന് തല്ലേററവശനായ് മുട്ടുകുത്തിപ്പതിച്ചുപോയ”. 
ആക്കുരുപ്രവരന് മന്നില് മുട്ടുകുത്തിപ്പതിക്കവേ 

സ്ൃഞ്ജായന്മാരിലാരാവമുയന്നിതു ജഗല്പതേ! 
ആസ്സുര, ഞ്ജയന്മാരുടയ നാദം കേട്ടു നമഷഭ! 

പൊറാഞ്ഞു ഭരതമശ്രേ്ട, കോപിച്ച, നിന്െറ നന്ദനന്. 

൭ 

൭൧ 
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56 

67 
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എഴുന്നേററു മഹാബാഹു വന് നാഗംപോലെ ചീററിയോന് 69 

ചുട്ടെരിക്കും ദുഷ്യിയോടും നോക്കിനാന് ഭീമസേനനെ. 
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പിന്നെയാബ'ഭരതശ്രേഹ്യന് പഠഞ്ഞെത്തീ ഗദയേന്തിയും 60 

പോരില്ബ് ഭീമന്െറ തലതാന് തച്ചുടയ്ക്കുംപടിക്കുടന്. 
അവന് വന്പന് വന്ചനെയാബ്ഭീമനെബ”ഭീമവിക്രമന് 61 

ചെന്നിക്കു തച്ചിതവനോ കുലുങ്ങീലചലോപമന്. 

വീണ്ടും ശോഭിച്ചിതാപ്പത്ഥന് ഗദാപ്രഫരമേററവന് 

മദം ചാടുന്നാനപോലെ ചോര ചാടിദ്ധരാപതേ! 

എടുത്തുടന് വീരവധം കഴിച്ചതാ-- 
മുരുക്കു വഭ്രാശനിയൊത്ത വ൯ഗദ 
അടിച്ചു വിദ്വേഷിയെ വൈരി മദനന് 
ബലത്തൊടടം പാഞ്ഞു ധനഞ്ചജയാഗ്രജന്, 

ഭവത്സുത൯ ഭീമനടിച്ചതേററുടന് 

പതിച്ചു മെയ്ക്കെട്ടഴിയുന്നമട്ടിലായ 
വനത്തില് വന്കാറഠറടിയേററു മുററുമൊ-- 

ന്നുലഞ്ഞിട്ടം പുത്ത മരംകണക്കിനെ. 

ഉടന് പരം പാണ്ഡവര് കൂക്രിയാത്തുദത 
ഭവല്സുതന് ഭൂമിയില് വീണു കണ്ടതില്; 

ഉടന് പരം ബോധമിയന്നു നിന്മകന് 
കയത്തില്നിന്നാനകനേക്കുയന്യേ. 

അവന് നൃപന് നിത്യമമഷിയപ്പെധേഴ 
മഹാരഥന് ശിക്ഷമയാടൊത്തു ചുറുവോന് 
അടിച്ചു മുന്പിട്ടൊരു പാണ്ഡുപുത്രനെ-- 

പ്പരം കുഴഞ്ഞൂഴിയില് വീണിതായവന്. 

തകത്തു സിംഹാരവമാക്കുരൂത്തമന് 
രണത്തിലാബ”ഭീമനെയുക്കില് വീ,ക്സിയോന് 
ഇടിച്ചു നേരാം ഗദകൊണ്ടുതാനടി-- 
ചൂടചു ഭീമന്നുടയോരു ചട്ടയും. 

പരം നഭസ്സ്റില് ബഹുഃഘാഷമായിതേ 
സുരാപ്പര്യ്്രീനിര കൂടിയാക്കവേ 
പതിച്ചു വാനോര്കഠം ചെരരിഞ്ഞിടുന്നതായ് 

വിചിത്രരാം പൂുമഴദയററമുത്തമം. 

പരം പരന്മാക്കുളവായ് മഹാഭയം 
നരാഗ്ര്യനാം ഭീമനെ വിണു കണ്ടതില് 
ബലം കെടാക്കാരവനേയയമങ്ങു ക-- 
ണ്ടലം ദുഡച്ചട്ട തകന്നമങ്ങനെ. 

ക്ഷണത്തിനാലങ്ങഥ ബോധമാന്നുടന് 
നിണും പെടും തന്െറ മുഖം തൂടച്ചവന് 
പരം ബലത്താല് ധൃതി പുണ്ടു കണ്ടളം 
തുറിച്ചുറല്ലുങ്ങനെ നിന്നു മാരുതിം 
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൭58, ദുയ്യോധനോരുഭംഗം 

കഷ്ണറജ്കുനസംവാദം. കൃഷ്ണ്നന്െറ ഇംഗിതമറിഞ്ഞ അജ്ജൂനന് ഇടത്തെ 
ത്തുടയില് തട്ടി ഭീമനു സുചന നല്പന്നു. ഭീമന് യുദ്ധമദ്ധ്യേ തക്കംനോക്കി 

ദുയ്യോധനെഠ തുട ഗദകൊണ്ടു” അടിച്ചുടയ്യന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

കുരുമുഖ്യക്കെഴം യൃദ്ധം മുഴത്തങ്ങനെ കണ്ടതില് 

യശസ്വിയാം കൃഷ്ണനോട ചൊന്നാനപ്പെഴുതജ്ജുനന്: 1] 

“ഈ വീരരില് പോരിലാരു മേലെയെന്നാണു നിന്മതം? 
ആക്ത്തെ ഗുണമേറുന്നിതതു ചൊല്ല ജനാദ്ന1?* കു 

വാസുദേവന് പറഞ്ഞു: 

ഉപദേശമിവക്കൊപ്പം ഭീമനൂക്കു പെരുത്തവന് 
ഭീമനെക്കാഠം കൃതി കിണഞ്ഞവനീദ്ധയ, തരാഷ്ടജന്. 3 

ധമ്മത്താല് പൊരുതുന്നാകില് ഭീമസേനന് ജയിച്ചിടാ 
അന്യായാല് പൊരുതാല് ദര്യോധനനെക്കൊന്നിടും ദ്ൃഡ്ഥംം 4 

മായയാല് വെന്നു വാനോര്കഠം ദൈത്യ രയെന്നു കേഴംപ്പു നാം 
മായയാഃലേ ജയിച്ചാനാ വിരോചനനെ വാസവന്. ഉ 

തേജസ്സ് മായയാല് പോക്ക് വൃത്രന്നു വലസൂദനന് 
അതിനാല് മായയാല് ഭീമനെടുത്തീടട്ടെ വിക്രമം. 6 

ഭീമന് സത്ൃംചെയ്തിരിപ്പൂ ചുതാട്ടത്തില് ധനഞ്ജയ! 
“പോരില് നിന് തുട കണ്ട ।പ്പേന് ഗദയാലേ സുയോധന।* 7 

എന്നാസ്സറത്യത്തിനെയിവന് കാക്കട്ടേ ശത്രുകശനന് 
മായാവിയാം മന്നവനെക്കൊല്ലട്ടേ മായയാലെതാന് ൫ 

ന്യായം പിടിച്ച, ക്കെടുത്തിട്ടിവന് തല്ലന്നതാകിലോ 
പരം യൃധിഷ്യിരനൃറപന് വിഷമസ്ഥിതിയില് പെടും. 9 

വീണ്ടുമേ ഞാന് പറഞ്ഞേക്കാം പാണ്ഡുപുത്ര, ധരിക്ക നീ 

ധമ്മജപ്പിഴയൊല്പ്പററീ വീണ്ടും നമ്മഠംക്കു വന് ഭയം. 410 

വന് കമ്മ. കൊണ്ടു കൊന്നിട്ടു ഭീഷ്യാദി കുരുമുഖ്യ൭രെ 

ജയം വന് കീത്തിയും നേടീ വൈരവും തീത്തു കേവലം. 11 

അമ്മട്ട കൈവന്ന ജയം വിണ്ടും സന്ദിശ്ധമാക്കിനാന് 

ധമ്മരാജന്െറ വന് ബുദ്ധിപ്പിഴയാണിതു പാണ്ഡവ! 32 

ഈ ഗേലാരയുദ്ധമിങ്ങേകജയപ്പുണയമാക്കിനാന് 
കൃതി ദുര്യോധനന് വീരനമ്മട്ടേകായനസ്ഥനാം*. 313 

എന്നല്ലൊന്നുണ്ടിതാ പണ്ടു ശുക്രമാമുനി ചൊന്നതായ് 
തത്ത്വാത്ഥമൊത്തിടും ശ്ലോകമതു ചൊല്വതു കേഠക്ക നീ. 14 

വ്വീണ്ടും തിരിച്ചേററവരെബ ഭഗ്നഭരജ്ജീവസക്തരെ 

ൽ എകായനസ്ഥസ- ഉച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തീയവന്. 
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പേടിക്ക ശേഷാരികളെയവരേകായസനസ്ഥരാം.? 18 

ജീവനില് കൊതികൂടാതെയുടന് പാഞ്ഞേല്ലുവോരുടെ 
മുന്പില് നില്ലുനാകയില്ലാ ധനഞ്ജയ, സുരേന്ദ്രനും. 16 

ജഈദ്ദര്യോധനനെബ്ഭഞ്ജിച്ചോനേ നിഹതസൈന്യനെ 
തോറേറാനെക്കയമാണ്ടോനെ രാജ്യം വിട്ട വനാത്ഥിയെ 17 

പോരില് ദ്വന്പ്ത്തിനായ” വീണ്ടും പ്രാജ്ഞനാരു വിളിച്ചിടും? 

വെന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നേടില്പല്ലോ സുയോധനന്, 18 

പതിമ്മുവാണ്ടുകാലം താന് ഗദാഴയുയദ്ധം പയററിയോന് 

മേലും വിലങ്ങും ചുററുന്നൂ ഭീമസേനവധത്തിനായ. 19 

ഇവനെത്താന് മഹാബൂാഹുവന്യായാല് കൊന്നിടായ്ക്കിലോ 
നിങ്ങഠംക്കീക്കരവന് ധാത്തരാഷ്ടന് മന്നവനായവരും.?? 20 

മഹാത്മ?വാം കേശവന്െറയാഖച്ചാല് കേട്ടു ധനഞ്ജയന് 
ഇടത്തെത്തുടയില് തട്ടീ ഭീമന് കാണും പ്രകാരമേ. 21. 

സുചനം കണ്ടുടന് ഭ1മന് ചുററി ഗദയയമായ* രണേ 

വിചിത്രമായ" മണ്ഡലങ്ങഠം യമകം മററുമങ്ങനെ. മമ 

ഇടം വലം മണ്ഡലവും ഗോമുത്രകവുമങ്ങനെ 
അരിക്കു മോഹമാം മട്ടില് ചിമിച്ച, പാണ്ഡവന് നൃപ! 23 

അവ്വണ്ണമേ നിന്മകനും ഗദായുദ്ധവിചക്ഷണന് 
ലഘുവായ ചിത്രമായ" ചുററീ ഭീമനേക്കൊലചെയ്യവാന്. 24 
അകില്ച്ചന്ദനസിക്കതോഗ്രഗദയിട്ടു കൂഴററുവോര് 
വൈരത്തിനന്തം നോക്കുന്നോര് പോരില് ക്രുദ്ധാന്തകോപമര് 
തമ്മില്ക്കൊല്വാന് നോക്കുമവര് വീരന്മാര് പുരുഷഷ്ഭര് 

പാമ്പിനെപ്പാത്തു ഗരുഡന്മാര്പോലെ പൊരുതീടിനാര്, 26 

വിചിത്രമണ്ഡലം ഭൂപ, ഭീമന്മാര് ചുററിടുമ്പൊഴേ 
ഗദാപാതംകൊണ്ടവിടെച്ചിന്നീ തീപ്പൊരിയേററവും. 27 

പോരിലാശ്ശൂരര് ശക്തന്മാര് തുല്യം പൊരുതിടുമ്പൊഴേ 
കാദ്ദേററിളകിടും രണ്ടു കടലിന്പടി മന്നവ. 2൫8 

മത്തഹസ്തികളെപ്പേംലെയവരൊപ്പും പൊരുമ്പൊഴേ 
പ്രഹാരത്താല് ഘോരഗദാനിര് ഗലാതദ്ധധനി വാച്ചുതേ. 29 
അപ്രകാരം ദാരുണമാഡസ്സ്സുട്മലപ്പോര് നടക്കവേ 
ഇരുപേരും ശ്രാന്തരായീ പൊരുതീടുമരിന്ദമര്. 30 
അവരൊട്ടിടയാശ്വാസം പൂണ്ട വീണ്ടമരിന്ദമര് 
പെരുംഗദയെടുത്തിട്ട ചൊടിച്ചു പൊരുതീടിനാര്,. 81 

അവക്കു ഘോരമായ ത്തീന്നിതാ യുദ്ധം മറവെന്നിയേ 
ഗദാപാതം കൊണ്ടു തമ്മില് കേടേകുംപ്ടി മന്നവ! 32 

പോരില് പാഞ്ഞേററീടുമവര് വൃഷഭാക്ഷര് തരസ്വികഠം 
പ്രഹരിച്ചൃ വീരര് തമ്മില് ചേററില് പോത്തുകഠം പോലവേ. 



ദുയ്യോധനോരുഭംഗം 

മെയ്യൊക്കയും തകന്നിട്ട ചോരയാറാടിയോരവര് 

കാണപ്പെട്ടു പനിക്കുന്നില് പൂത്ത കിംശുകഭംഗിയില്. 

കരന്തേയന് വിവരം കാണില്ലീടമ്പോതു സുയോധനന് 
ചെറുപുഞ്ചിരിയിട്ടം കൊണ്ടുക്കോടും പാഞ്ഞു കേറിനാന്,. 

അടുത്തായവനെക്കണ്ട പോരില് പ്രാജ്ഞന് വൃകോദരന് 
അവന്െറ നേക്കേററമൂക്കില് ഗദ വീശീടിനാന് ബലി. 

ഗദ വീശുന്നതായ്/ക്കണ്ടു നിന്െറ പുത്രന് ധരാപതേ! 

സ്ഥാനം മാറീ പാഴിലപ്പോളതു വീണിതു ഭൂമിയില്. 

ആത്തല്ലെൊഴിച്ചിട്ടടനേ സംഭ്രമത്തോട നിന്മകന് 
ഭീമനെഗ്ഗദകൊണ്ടൊന്നു തച്ചിതാക്കുരുസത്തമന്. 

ഓജസ്സസേറുന്നായവനോ ചോര വാന്നതുകൊണ്ടുമേ 
പ്രഹാരപാതം കൊണ്ടിട്ടും 3 മൂര്ച്ചയുണ്ടായമട്ടിലായ്. 

1189 

94 

35 

86 

917 

88 

39 

പോരില് പാണ്ഡവനിയാത്തിയറിഞ്ഞീലാ സുയോധനന് 
ഏററമാത്തിപ്പെടും ദേഹം താങ്ങി നിന്നൂ വൃകോദരന് 40 

പോരില് തല്ലാനോങ്ങിനില്ലോനവനെന്നോത്തിതായവന് 
അതിനാലപ്പെഠഴവനെ വീണ്ടും തച്ചീല നിന്മകന്. 

ഒട്ടാശ്വസിച്ചിട്ടുത്തു നില്ലം ദഒര്യോധനനന്െറമേല് 
പാഞ്ഞു കേറീ നരപ്പതേ, ഭീമസേനന് പ്രതാപവാൻ. 

ചൊടിച്ചോജസ്സ്റേറമവന് പാഞഞ്ഞെത്തുന്നുതു കണ്ടുടന് 
അവനെറയാത്തല്ലു പാഴിലാക്കാനായ* ഭരതഷ്ഭ |. 

ഒഴിച്ചിലിന്നു കരുതി നിന്െറ പുത്രന് മഹാശയന് 
പൊങ്ങിച്ചാടാനോത്തു ഭീമവഞ്ചനഷ്ക്കായ” ധരാപതേ! 

അറിഞ്ഞിതാബ്ഭീമനുമാ മന്നവന്െറ ചികീഷിതം 
അവന്െറ നേക്കാഞ്ഞടുത്തു സിംഹംപോലലറീട്ടവന് 

മൃുത്യവേ വഞ്ചനംചെയ്ത്ു വീണ്ടും ചാടടമ്പൊരം മന്നവ! 

രാജന്, വിട്ടു തുടയ്ക്കായിട്ടുക്കോടെ ഗദ പാണ്ഡവന്. 

ഭീമകമ്മാവു വീശീടും വജൂപാതിനിയാം ഗദ 

ഭര്യോധനന്െറയഴകുള്ള രുക്കളെയുടച്ചുതേ. 

വീണു ഭൂമി മുഴക്കിക്കൊണ്ടാ നരവ്യാഘ്രനപ്പൊഴേ 
ഭീമന് തൂടയുടച്ചോരു നിന്െറ പുത്രന് മഹീപതേ! 

ചീററമോടും കൊടുങ്കാററു വീശീ വഷിച്ചു പാംസുവും 

വൃക്ഷക്ഷുപാദ്രികളുമൊത്തുഴിയൊക്കെച്ചലിച്ചുപോയ”. 

സവ്വോവ്വീശാധിപതിയാമാ വീരന് വീണിടുമ്പൊഴേ 
ഒപ്ഛയോടുമെമിഞ്ഞാളിസ്സറനിര്ഗലാതം ഭയങ്കരം. 

31 

ടു 

48 

34. 

2 

36 

7 

൫8 

49 

60 

പൃഥിവീപതി വീണുപ്പേഠഠം കൊള്ളിമീന് ചാടിയയല്ക്കടം 

1 പ്രഹാരപാതംകെണ്ടു”---അടിയേറദു൦. 2 ക്ഷൃപം -- കുററിച്ചെടി . 
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രക്തവഷം പൊടിമഴയിവയ്ും ഭരതഷ്ഭ!, 1 

വഷിച്ചിതപ്പോഠം ദേവേന്ദ്രന് നിന് പുത്രന് വീണനേരമേ. 
യക്ഷന്മാരുടെയും രക്ഷപിശാചുക്കളുടേയുമേ ൫2 

ആകാശത്തു മഹാനാദം കേഠംക്കായ ഭരതഷ്ഭ !. 
ആഗ്ലോരശബ്ൂത്തോടൊത്തു മുഗപക്ഷിഗണങ്ങടെ 63 

എല്പാദ്ദിക്കിലുമൊന്നിച്ചു ഘോരഘോഷം മുഴുത്തുതേ, 

അങ്ങു ശേഷിച്ചുള്ള വാജി വാരണങ്ങാം മനുഷ്യരും 63 

തകത്തിതു മഹാനാദം നിന്െറ പുത്രന് പതിക്കവേ. 
ഭേരീശംഖമുദംഗാദിനാദവും വാച്ചിതപ്പൊഴേ 62 

ഭൂമിക്കകത്തുള്ളവയും നിന്െറ പുത്രന് പതിക്കലേ. 
ഘോരരൂപകബന്ധങ്ങഠം കൈകാലുകഠം ചെരുത്തവ 66 

നൃത്തം വെച്ചും ഭീഷണങ്ങാഠം ദിക്കെങ്ങും തിങ്ങി മന്നവ! 
ധ്വജമുള്ളോര്സ്രുമുള്ളോര് ശ്ര്്മുള്ളോരുമങ്ങനെ ൫7 

വിറച്ചുപോയീ നൃപതേ, നിന്െറ പുത്രന് പതിക്കവേ. 
കയങ്ങളും കിണര്കളം ചോരയേന്തീ നൃപോത്തമ।. 08 

ഉരക്കേറീടും പുഴകളും മേല്ലോട്ടൊഴു കിയപ്പൊഴേ. 
സ്റ്്രീകഠം പുല്ലിംഗമട്ടായ” സ്ര്രീല'ംഗമട്ടായി പുരുഷര് 69 

ദുര്യോധനന് നിന്െറ പുത്രന് വീണപ്പോഠം ധരണീപതേ! 
അത്ഭുതോല്പ്പാതങ്ങളവ കണ്ടും പാഞ്ചാലപാണ്ഡവര് 60 

ആവിശഗചിത്തരായ്ത്തീന്നിതേവരും ഭരതഷ്ഭ !. 
യഥാകാമം പോയി ഗന്ധവ്വല്പര്യ്തീഗണങ്ങളും 61 

നിന്മക്കളടെയാശ്ചര്ൃയയുദ്ധം ചൊല്വവര് ഭാരത! 
രാജേന്ദ്ര, സിദ്ധരവ്വണ്ണമേവം വാതികചാരണര് 62 

നരസിംഹമര വല്യശൂദന്നാര് വന്നപാടേ ഗമിച്ചുതേ. 

൭59. യുധിഷ്യിരവിലാപം 

വീണുകിടക്കുന്ന ദുര്യോധനനന്െറ തലയില് കാല് കൊണ്ടു ചവിട്ടി, 
കയരവര് ചെയ്യ ദ്രോഹപ്രവൃത്തികര്ം ഓരോന്നായി എടുത്തു പഠഞ്ഞുകൊ 
ണ്ടു ഭീമന് ദുര്യോധനനെത്തക്ഷേപിക്കുന്നു. ധമ്മപുത്രന്ത്ആപ്രവൃത്തിശരി 
യായില്ലെന്നു പറഞ്ഞു ഭീമനെ കുഠഠപ്പെടുത്തുന്നു. യുധിഷ്യിരവിലാപടം 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ഉയന്ന സാലംപോലു ളളാനവന് വീണതു കണ്ടുടന് 

പ്രഹൃഷ്യചിത്തരായ” നോക്കിക്കണ്ടു പാണ്ഡവരേവരും 1 

സിംഹം വീ,്ലിയ മത്തേഭത്തിനെപ്പോലവനെത്തദാ 
കണ്ടൂ രോമാഞ്ചവും പൂണ്ടകൊണ്ടാസ്സ്റോമകരേവരും. ക 

ഹനിച്ചു ദുര്യോധനനെബ്ഭീമസേനന് പ്രതാപവാൻ 
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വീണ്നോരാക്കുരുരാജാവോടടുത്തിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: 3 

*“പൈ പൈയെന്നായ” മുന്നമേകവസ്ര്രയാം കൃഷ്ണയെജ്ജള! 
സദസ്സ്റില് ഞങ്ങമള ഹസിച്ചോതീലേ നീ സുദുമ്മതേ! ക്, 

എന്നാപ്പരീഹാസഫലമിന്നു നീയേററുകൊള്ളെടാ.”? 
എന്നുരച്ചിട്ടിടംകാലാല് മാലിയിങ്കല് ചവിട്ടിനാന്. ി 

രാജസിംഹന്െറ തലയ്യം കാലുകൊണ്ടിട്ട തട്ടിനാന് 

അവിടെ ക്രോധരക്താംഗന് ഭീമന് ധൈരിബലാദനന്*, 6 

പിന്നെയും ചൊല്ലിനാന് വാക്ൃമതു കേഠംക്ക ജനാധിപ! 
“വീണ്ടും പൈപൈയെന്നു നമ്മേപ്പാത്താരാര് മൂഡര് 

തുള്ളിയോ, 7 
വീണ്ടും പൈ പൈയെന്നവരെപ്പാത്തിതാ തൃള്ളിടുന്നു നാം. 

ഞങ്ങഠംക്കില്ലാ ചതിത്തിീയു,മില്പാ ചൂതില് വഞ്ചന, 8 

സ്വന്തം കൈയ്ുക്കെടുത്തല്ലോ ബാധി പ്പൂ നാം രിപുക്കളെ.?? 

വന്പിച്ച വൈരത്തിനു പാരമെത്തി 
വൃകോദരന് ഹാസമൊദോതി മെല്ലെ 
യൃധിഷ്യിരന് കേശവന് സുൃഞ്ജയന്മാര് 
ധനഞ്ജഥ ന് യമരീക്കൂട്ടരോടായ്. ഉ 
““ തീണ്ടാരിയാം കൃഷ്ണയെക്കൊണ്ടുവന്ന-- 
താരാര് ചെയ്തു വസ്സ്രമോക്ഷം സദസ്സില്, 
ആദ്ധാത്തരാഷ്ടരെയീപ്പാണ്ഡവന്മാർ 
കൊ കാണ്മിന് യാജ്ഞസേനീതപസ്സുാല്. 20 

ആരോ നമ്മെപ്പതിരെള്ളെന്നു ചൊല്ലീ 
ക്രരന്മാരാം ധൃതരാഷ്ടന്െറ മക്കം, 
കൊന്നു നാമിന്നവരെക്കൂട്ടമോട്ടം 
സ്വഗ്ലത്തോ നാം നരകത്തോ പതിക്കും. ?? 11 
നിലത്തു വീണോരരചന്െറ തോളി_. 
ലിരിപ്പെൊരാ വന്ഗദ താന് പിടിച്ചും 
ഇടംകാലാല് തലയി മേല് ചപവിട്ടി-- 
ദുര്യോധനന് ദ്രോഹിയെന്നും പറഞ്ഞാന്. 12 
ഹഷിച്ചു രാജന് കുരുസത്തമന്െറ 
മുദ്ധാവിലാ ക്രുദ്ധനാം ഭീമസേനന് 
കാല് വെച്ചതായക്കണ്ടു കൊണ്ടാടിയില്പാ 
ധമ്മ്ഫ്ന്മാര് സോമകന്മാരില് മുന്പര്. 13 

ഏവം നിന് പുത്രനെക്കൊന്നു കത്ഥിച്ചു പലവട്ടവും 
തുള്ളന്ന ഭീമനോടായിച്ചൊല്ല" ധമ്മജനിങ്ങനെ. 34, 

ധമ്മപുത്രന് പറഞ്ഞു: 
നല്ലതോ ചീത്തയോ ചെയ്തു വൈരാന്തണ്യമണഞ്ഞു നീ 
പ്രതിജ്ഞയും പൂണ്ണ മാക്കി നീയിപ്പെഴുതടങ്ങെടോ. 15 

& വൈര ;ബലാദ്ന൯ ശത്രുസൈന്യത്തെ സംഹരിക്കുന്നവന്. 
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കാല് കൊണ്ട തല മമദ്ദിക്കൊല്ലധമ്മം പററിടൊല്ല തേ 
ഹതന് രാജാവിവന് ജ്ഞാതി സ്യായമല്ലിതു സന്മതേ।, 46 

പതിനൊന്നക്ഷാഹിണീശനായോനെക്കുരുനാഥനെ 
രാജാവിനെ ജ്ഞാതിയെ നീ ഭീമ, കാലാല് തൊഭൊല്ലെടോ. 

ഹതബസ്ധു ഹതാമാത്ൃയന് ഭൂഷ്ടസൈന്യ൯ രണേ ഹതന് 
എല്ലാംകൊണ്ടും ശോച്ൃനിവന് ഹാസ്യയനല്ലീയിവന് പ്രഭ. 18 

ഇവന് ധ്വസ്പന് ഹതാമാതൃന് ഹതാപത്യന് ഹതാനുജന് 
ഉത്സന്നപിണ്ഡന് ട്രാതാവാം ന്യായമല്പിങ്ങു ചെയ്ത നീ. 19 

ധാമ്മികന് ഭീമനെന്നല്ലപോ നിന്നെച്ചൊല്ലുന്നതാളകഠം 
ആബ്ഭവാനെന്തുവാന് ഭീമ, രാജാവില് കേറി നില്പതും? 20 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

എന്നാബ്ഭീമനൊടോതീട്ടു സാശ്രുകണ്ണന് യൃധിഷ്യിരന് 
മാക്ലിച്ചെന്നോതിനാന് വീരദുര്യോധനനൊടിങ്ങനെ: 21 

ഉണ്ണീ, മനയപ്പെട്ടി ടൊല്പ തന്നെപ്പററീട്ട മാക്രൊലാ. 
മുന് ചെയ്യൊരാഗ്ലോരകമ്മഫലമേല്ലകയാം ദ്രഡ്ധം. കൂ 

ദൈവം കല്ലിച്ചതാം നൂനം വിഷമം കെട്ടൊരീപ”ഫലം 

നാം നിന്നെ നീ ഞങ്ങളേയും കൊല്വാനുന്നീലയോ നൃപ! 28 

ആത്മാപരാധംകൊണ്ടാണീ മഹാവ്ൃസനമിങ്ങനെ 

ഏല്പതും ലോഭമോ ഗവ്വോ ബാല്യമോ വഴി ഭാരത! 2൭ 

കൊല ചെയ്യിപ്പിച്ചിവണ്ണമിഷ്ടട്രാതൃപിതൃക്കളെ 
പുത്രപാത്രരെയും മററുള്ളോരെയും നീ മരിക്കയാം. 26 

നിന് കുററത്താല് ഞങ്ങഠം കൊന്ന നിന്ട്രാതൃരഥിവീരരെ 
ജ്ഞാതിമാരെപ്പുരരെയും നൂനം ദൈവം ദുരത്യയം. 6 

നീ തന്നെപ്പുററി മാക്ശേണ്ടാ ശ്രാഘ്യം നിന് മൃത്യ സന്മതേ! 
എല്ലാംകൊണ്ടും ഞങ്ങളിപ്പേംഠം ശോച്യരായിത്തീന്നു കാരവ! 

ആ സ്ലിശ്ധബസ്ധക്ക ളെന്ത്യേ കഷ്ടപ്പെട്ട കഴിക്കയാം. 
ഭ്രാതാക്കഠം മക്കം ഭത്താക്കളിവരെപ്പററി മാവേ, ൫ 

കാണ്മതെങ്ങനെ വൈധവ്യംപൂണ്ട കേഴും വധുക്കളെ? 

നീ താനേ യാത്രയായ് രാജന്, ധ്രുവം നി വാനില് വാഴചമേ 29 

നരകക്കാര്മട്ട, ഞങ്ങഠം കടുദദഃഖം ഭൂജിച്ചിടം 

ധൃതരാഷ്ടരസ്നുഷകളം മാക്ടം പ്രസ്നുഷമാര്കളും 90 

വൈധവ്യം പുണ്ടിണ്ടലാണ്ടു ഗഹിക്കും ഞങ്ങളെദ്പ,ഡം.”? 

എന്നുരച്ഛതി93ഖാത്തന് നെടുവീപ്പിട്ടിതാ നൃപൻ 3 

വിലപിച്ചാനേറെനേരം ധമ്മപുത്രന് യുധിഷ്ടിരന്. 

[4 മന്യപ്പെടുകം--കോപിക്കുകു. സ്പീശ്ധബന്ധുക്കഠം-. സ്നേഹിതന്മാരും ചാ 
ച്ചക്കാരും. 
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മമ്മത്തിന്ന വിരുമമായ രീതിയില് ഭീമന് ദുയ്യോധനനെ തുടമേല് 
താഡിച്ച വീക്കിയതു കണ്ടു” ബലരാമന് ക്രുദ്ധനായിത്തീരുന്നും പാണ്ഡവ 

ന്മാരനഭവിച്ച കഷുപ്പാടുകഠാ എടുത്തുകാട്ടിയും മറവും കൃഷ്ണന് ജ്യേദ്യനെ 

സമാധായിപ്പി ക്കുന്നു. 

ധൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു: 

ആധമ്മാല് നൃപനെക്കൊന്നുകണ്ടിട്ടാ മാധവോത്തമന് 

അപ്പോഴെന്തോതി ഹേ സൂത, ബലഭദ്രന് മഹാബലന്? 

ഗദായയദ്ധവി ശേഷജ്ഞന് ഗദായൃയദ്ധവിശാരദന് 

രഹിണേയന് ചെയ്തതെന്താണതു ചൊല്ലുക സഞ്ജയ! 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ഭീമസേനന് നിന്മകനെത്തുടയില് തച്ചുകണ്ടുടന് 
രാമന് പ്രഹാരിപ്രവര**നേററം ക്രോധിച്ചു ശക്തിമാന്. 

ഉടന് മന്നോര് കഠാനടുവില് കൈ പൊക്കീട്ടു ഹലായുധന് 
കടുത്താത്ത സ്വരം കൂടിട്ടായായീ ഭീമ,യെന്നുമായ്. 

ഹാ കഷ്ടം, ധമ്മയുദ്ധത്തില് തച്ച, നാഭിക്കു കീഴിലായ 

ഗദായുക്ധത്തിലീബഭീമന് ചെണ്യമാതിരി കണ്ടിടാ. 

നാഭിക്കു കീഴില് തസയ്ത്കൊല്ലെന്നാണുല്ലോ ശാസ്ര്രനിശ്ചയം 

അശാസ്സ്രൂജ്ഞനിവന് മൂഡന് ചെയ്യുന്നൂ തോന്നിവാസമായ്. 

അതു ചൊല്ലുന്നായവന്നു രോഷമുണ്ടായിതേററവും 
ഉടന് കരിയുമോങ്ങീട്ടാബ'ഭീമന്നേക്കേററു ശക്തിമാന്. 

കൈ പൊക്കിയേററിടുന്നോരാ മഹാത്മാവിന്െറയാകൃതി 
പല ധാതുക്കളടയ വെള്ളക്കുന്നിന്െറ മട്ടിലായ'. 

പിടിച്ചം ചാടുമവനേ വിനയാല് താണു കേശവന് 

തടിച്ചുരുണ്ടുള്ള കൈകയംകൊണ്ട യത്നിച്ചു ശക്തിമാന്. 

സിതാസിതന്മാര് ശോഭില്ല, യദുപ്രവരരേററവും 
വാനില്ദ്ദിനാന്തത്തിലിന്ദസുര്യന്മാര്പോലെ ഭാരത! 

ചൊന്നാൻ ചൊടില്ലൊരിവനെയടക്കുംപടി കേശവന്. 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു: 
സ്വവൃദ്ധി തന്മിത്രവൃദ്ധി മിത്രമിത്രാഭിവൃദ്ധിയും 

മറിച്ചും വൈരികളിലെന്നാറല്ലോ തന്െറ വൃദ്ധികഠം 
തന്നില് മിത്രങ്ങളിലുമേ വിപരീതം വരുമ്പൊഴേ 

തനിക്കു വാട്ടമെന്നോക്കുകുടന് ശാന്തി വരുത്തണം. 
നമ്മഠംക്കോ സഹജം മിത്രം ശുദ്ധപാരുഷര് പാണ്ഡവര് 

സ്വന്തമച്ചന് പെങ്ങാംമക്കളവരോ വൈരിവഞ്ചിതര്. 
ക്ഷത്രിയന്നോ സത്ൃരക്ഷ ധമ്മമെന്നറിയും ഭവാന് 

ൽ പ്രഹാരീപ്രവരന് -യോദ്ധാക്കളീല് പ്രമുഖന്. 
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3294 ഗദായുദ്ധപവും 

ഗദയാല് ദുര്യോധനനന്െറ തുട പോരിലുടയ്ക്കുവാന് 

ശപിച്ചിരിപ്പുണ്ട മുന്നമാ മൈമത്രേയമഹഷിയും 15 

“ഭീമന് നിന് തുട കണ്ടിക്കും ഗദകൊണണടന്നരിന്ദമ !; 

കാണ്മീല കുററമതിനാല് പ്രലംബഘ്ല, ചൊടിക്കൊലാ 16 
യാനസദഹ്ൃദബന്ധത്താല് സംബന്ധം പാണ്ുപുത്രരായ 
തദ, ഭധ്യാ വൃദ്ധി നമ്മഠംക്കും ചൊടിക്കായ്ക്കു നരഷഭ! 17 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

വാസുദേവന് ചൊന്ന കേട്ട ധമ്മജ്ഞന് സീരി ചൊല്ലിനാൻ: 
“ധമ്മം സത്തുക്കഠം ചെയ് വൊന്നാണതിടിപ്പതു രണ്ടുതാന് 218 

അത്ഥമത്ഥാതിലുബ്ദന്നങ്ങതികാമിക്കു കാമവും. 
ധമ്മാത്ഥധമ്മകാമാത്ഥകാമപീഡകളെന്നിയേ 19 

ധമ്മാത്ഥകാമങ്ങഠം നേടുമവനെന്നും സുഖിച്ചിടും. 
ഇതൊക്കയാകുലപ്രായമാക്കീ ധമ്മനിപീഡയാല് 20 
ഭീമന്; ഗോവിന്ദ, നീയെന്നോടെനത്തു ചൊല്ലീടിലും ശരിം? 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു: 
രോഷമേറേറാന് ധമ്മബൃദ്ധിയെപ്പൊഴും ധമ്മവത്സലന് 

ഭവാന് പ്രസിദ്ധനുലകിലടങ്ങൂ ക്രേധമേള്ലയൊലാ. 21 
൮൨൯൬ കലിയൃയഗം കണങ്ചജേ പാണ്ഡവന്നുടെ സത്യവും 

പാത്ഥന് കടം വീട്ടിടട്ടേ പക്കം ശപഥത്തിനും. 2 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ധമ്മച്ഛുല ത്തെയും കണ്ണന് ചൊല്ലിക്കേട്ടായവന് നൃപ! 
പ്രീതപ്പെട്ടീടാതെ രാമന് ചൊല്ലീ സഭയിലിങ്ങനെ; ൧൫ 

**അധമ്മ ത്താല്ദ്ധ-മ്മികനാം ദുര്യോധനനരേന്ദ്രനെ 
കൊന്നീപ്പാരില് ജിഹ്മയോധ।:യെസ പേരേല്ല, പാണ്ഡവന്. 

ദുര്യോധനന് ധമ്മശീലന് നിത്യയാം ഗതി പുദിടും 
നേര്പചപൊരുന്നോന് ഹ൪൯ന് ഭൂപന് ധാത്തരാഷ്ടന് നരേശ്വരന്. 
യുദ്ധം ദീക്ഷിച്ചുംര്നിമാ്അടര്യജ്ഞെം നടാഞിയും 

ശത്രുത്തീയിര സ്വഹുയ ചെയ്താ രാട്ടു പുഷം നേദിനാന്.*? 26 

എന്നു ചൊല്ലിത്തേര'ലേറി രഹിണേയന് പ്രതാപവാൻ 
വെള്ളക്കാര്മുട്:പോലുള്ളോന് ദ്വാരകമ്ക്കെു ഴനെള്ളിനാന്. ഒ? 
പാഞ്ചാലരും വൃഷ്ണ 'കളം ഭൂപതേ, പ൦ണ്ുപുത്രരും 

രാമന് ദ.ാരകപുക്കാറേയ ധികം തെളിയാതെയായ*, ൫ 

മക്കി ദ്ധ്യാനിച്ചു തല ചാച്ഛുഴലാണ്ടാശ കെട്ടഹോ! 
വാഴം ധമ്മജനോടറപ്പുഠഠം പറഞ്ഞൂ കണ്ണുനിങ്ങനെ. 29 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു: 
ധമ്മരാജ, ഭവാനെന്തീയധമ്മം സമ്മതീപ്പതും? 

1 ധമ്മച്ഛലംധമ്മവ്യജേം. 2 ജീഛ്മയേധീ .യേരല്പാത്മാ മശ്ശത്തില്ക്കൂ 
ടീ യുദ്ധം ചെയ്തുന്നവന്. 



ബലദേവസാന്ത്വനം 3196 

ബന്ധുക്കഠം ചത്തു താന് വീണു മങ്ങും ഒുര്യോധനന്നുടെ 

തലയ്ക്കു ഭീ-൯ കാല് കൊണ്ടു ചവിട്ടിത്തട്ടിടുന്നതും 
ധമ്മടഞാനാം ഭവാനെത്തേ കണ്ടു നില്ലുന്നു? മന്നവ! 

യധ്ഷി മന് പഠഞ്ഞു: 
ഏനിക്കിതിഷടമല്പൊട്ടം കൃഷ്ണം ഭ“മന് നരേന്ദ്രനെ 
ക്ക്രോധാൻല്. തലാമ്മു കാല് വെച്ചതില്ലാ ഹഷ്ം കുലക്ഷയേ, 

ചതിച്ച, ചതിയാല് നിത്യം ധൃതരാഷ്ടജര് ഞങ്ങളെ 
പലതും പരുഷ. ചൊല്ലീ കാട്ടിലേക്കും കടത്തിനാര്. 

ആട്ട ഖം ഭ2സേനന്നുണ്ടുള്ളില് നില്ലന്നിതേററവും 

90 

91 

൫2 

33 

അതു ചിത്ത്ച്ചു വാര് ഘ്ലേയ, ഞാനിതിപ്പോഠം പൊറുത്തതാം. 

അതിനാല് പ്രജ്ഞയില്പാത്ത ലുബ്ബനാമതിമോഹിയെ 
കൊണ്നിഷ്യം ഭീമനേല്ലട്ടേ ധമ്മ :മാ ചെയ്തധമ്മമോ. 

സഞ്ജാന് പറഞ്ഞു: 
എന്ന ധമമജ നോതുമ്പോഠം ചൊല്പിനാന് വാസുദേവനും 
ഈാവട്ടേയെന്നിവണ്ണം ഞെരുങ്ങീട്ടു യ ദൂദ്വഹന്, 

ഭീമപ്പിയഹിതം നോക്കും കണ്ണനിങ്ങനെ ചൊന്നതില് 
പോമിശ ഭീ2൯ ചെയ്തതൊക്കയനുമോദിച്ചിതായവന്. 

അമി “മനു: പോരില് ഹനിച്ചാ നിന്െറ പുത്രനെ 
അഭിധാദ്യംചെയ്ത മുന്നില് കൂപ്പിനിന്നതിഹൃഷ്ടനായ് 

തേജസ്വി ധമ്മരാജാവാം യുധിഷ്യഠിരനൊടോതിനാന് 

ഫഷത്താജ കണ് പലിടുന്നുള്ളോന് ജിതകാശി ധരാപതേ! 

“€അബടട്ക്ഛായി നരപ്തേ, നിഡ്യണ്ടകമിളാതലം 
ഇതു കാള്ള മഹാരാജ, സ്വധമ്മം കാത്തുകൊടംക നീ. 

ഈ വൈരത്ത നികൃതിയാല് ചെയ്തവന് നികൃതിപ്രിയന് 
ഇവന് നിഹാനായിട്ട കിടപ്പായ് മന്നില് മന്നവ! 

ദ്ര്മാസനപ്പട്ടതികളഗ്രവാദികളേവരും 
രാധേയനും ധാചനയും ചത്തു നിന്നുടെ വൈരികം 

കാടും മാടും പെടും രത്ന: കൂടുമീയൊരു പാരിടം 
ഹ്യപി യോമങ്ങയ്തു' നനു കൈവന്നു മന്നല? 

യയധ്ഷ് രന പാഞ്ഞു: 

വൈരാനം പന്നു ഹ നായ്൨ന൬ മന്നന് സുയോധനന് 

കൃഷ്ണനൊ 2൬൧:ണ്ട്ട്ടു ജയിച്ചിതു ധരിത്രിയെ. 

ഭാഗം. ഭവന കടം വീട്ടീ പെററമ്മഡ്ക്ും ചൊടിക്കുമേഃ 
ഭാഗ്യ ജാാിച്ചം ദദ്ധഷ, ഭാഗ്യം വീഴിച്ചു വൈരിയെ. 

ൽ ഫമുച്വദ്വേഷാി -- മുക്കം ഉലപ്പാം നശിച്ചുവന്. 
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61. കൃഷ്ലപാണ്ഡവസംവാദം 

പാണ്ഡവപക്ഷീയര് ഭീമനെ പ്രശംസിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്െറ മുള്ളവാക്കു 
കേട്ട ദുര്യോധനന്, കരശലത്താല് പാണ്ഡവരെ ജയിപ്പിച്ച ത്ത പാത്ഥ 
സാരഥിയെ ആക്ഷേപിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു. സ്വന്തം അയമ്മപ്രവൃത്തി 
യെപ്പററിയോത്തു സങ്കടപ്പെടുന്ന പാണ്ഡവന്മാരെ പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും 
ചുണ്ടിക്കാണിച്ചു” കൃഷ്ണന് സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു . 

ധൂതരാഷ്ട്ന് പറഞ്ഞു: 
ദുര്യോധനനെയാബ്ഭീമന് പോരില് വിഴിച്ചുകണ്ടുടന് 

പാണ്ഡവന്മാര് സ്ൃഞ്ജയരുമെന്തേ ചെയ്തിതു സഞ്ജയ! 3 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ദുര്യോധനനെയാബ” ഭീമന് പോരില് വീഴിച്ചുകണ്ടടന് 
മദിച്ച കാട്ടാനയെ നല്സഡസ്സറിംഹംപോലെ മഹീപതേ! ക് 

പ്രഹൃഷ്യചിത്തരായങ്ങു കണ്ണനോടൊത്ത പാണ്ഡവര് 
പാഞ്ചാലരും സ്ൃഞ്ജയരും കുരുരാജന് മരിക്കവേ 83 

ഉത്തരീയങ്ങളും വീശീ മുഴക്കീ സിംഹനാദവും; 

ഹഷാവേശംപുണ്ടവരെത്താങ്ങാനായീല ഭൂമിയും. ടി 

വില്ലലപച്ഛ,, ചിലര് ചിലര് ചെറുഞാണൊലിയിട്ടുതേ 
ചിലര് വന്പിച്ച ശംഖ തീ കൊട്ടീ ചിലര് പെരുമ്പറ. ഉ 

കളിച്ച, ചിലരമ്മട്ട ഹസിച്ച,, നിന്െറ വൈരികഠം 
പലവട്ടം ചൊല്ലിയവര് ഭീമസേനനൊടിങ്ങളന: 6 

*“ദസ്സ്രാദ്ധ്യമഠം മഹാകമ്മം പോരിലിന്നു നടത്തി നീ 
ഗദയഠാല് പോരില് വിരുതന് കാരവേന്ദ്രനെ വെന്നതില്. 77 

വന് പോരില് വാസവന് ചെയ്ത വൃത്രദ്ധ്വംസം കണക്കിനെ 
നീ ചെയ്യൊരീശ്ശൃത്രുവധം കരുത്ടുന്നു നാട്ടുകാര്. ൫ 

പല മാഗ്ലം മണ്ഡലങ്ങാഠം മുററും ചുററുന്ന ശുരനെ 
ഈ ദുര്യോധനനെക്കൊല്വാന് മററാരിബാഭീമനെന്നിയേ? 9 

മററാക്കുമെത്താനാകാത്ത വൈരപാരമണഞ്ഞു നീ 
ഇതിപ്രകാരം സാധിപ്പാന് മഖറാരുത്തന്നസാദ്ധ്യമാം. 30 

മത്തേഒരട്ടിലായ് വീര പോക്കളത്തിങ്കലിട്ടിഹ 
ദുര്യോധനത്തല ഭവാന് ഭാഗ്യാല് മദ്ദിച്ചു കാലിനാല്. 11 

അതൃത്തുതരണം ചെയ്തു സിംഹം പോത്തിന്െറയാംവിധം 
ദുശ്ശാസനന്െറ രുധിരം കുടിച്ച, ഭാഗ്യമേ ഭവാന്. 12 

ദ്രോഹിച്ചിതാരോ ധമ്മിഷ്യന് യൃധിഷ്യിരനരേന്ദ്രനെ, 
അവര്തന് തലയില് ഭാഗ്യാല് ക്രിയയാല് കാലുവെച്ചു നീ. 13 

അമിത്രാക്രമണാല് ദുര്യോധനദ്ധ്വംസത്തിനാല്യമേ 

ഭീമം, ഭാഗ്ൃയാല് നിന്െറ പെരുംപുകാം പാരില് പരന്നുതേ. 14 

൪ വ്ൃത്രദ്ധ്വം സം ട-.വൃത്രനാശം . 
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നന്ദിച്ചിതീവിധം വൃരൂവധേ വന്ദികളിന്ദ്രനെ 
ഹതാരിയാം നിന്നെ ഞങ്ങാം നന്ദിക്കുംപടി ഭാരത! 18 

ദുര്യോധ നവധേ ഞങ്ങഠംക്കേററ രോമാഞ്ചമിപ്പൊഴും 
അടങ്ങിട്ടില്ലെന്നതങ്ങു ധരിച്ചീട്ടക ഭാരത! *? 36 

എന്നുരച്ചു, ഭീമനോടങ്ങൊത്തുകൂടിയ വാത്തികര്*:, 
ഹഷംപൂണ്ടാ നരവ്യാഘ്ര് പാണു പാഞ്ചാലരിങ്ങനെ 17 

പറയുമ്പോളസദൃശമവരോടോതി മാധവന്: 

“ന്യോയമല്പാ കൊന്നരിയെ വീണ്ടും കൊല്വത്ു മന്നരേ! 8 

പലപാടുഗ്രവാക്കാലേ മന്ദധീ ഹതനാണിവന്, 
അപ്പൊഴേ ഹതനീപ്പാപിയെപ്പൊഴോ നാണമെന്നിയേ 19 

ലുബ്ബന് പാപികടം പിന്പുള്ളോന് നീരസിച്ച, സുഹൃന്മെഴി 
വിദുരദ്രോണഗാംഗേയ കൃപസഞ്ജയരെത്രയോ 20 

പ്രാത്ഥിച്ചിട്ടും പഠണ്ഡവക്കു പിത്ര്യംംശം നല്ലിയില്ലിവന്. 
മിത്രമോ ശത്രുവോ യോഗ്യനല്പിവന് പുരുഷാധമന് ക് 

കൊള്ളി വാക്കു കളാലെന്തിന്നിവനെക്കുത്തിടുന്നുതും? 
ഉടന് തേരില് കേറിടടവിന് പോക നമ്മാംക്കു മന്നരേ! [7 

ഭാഗ്യം കൊണ്ടീപ്പാപി ചത്തു സാമാതൃജ്ഞാതിബാന്ധവന് 
കൃഷ്ണ്കല് നിന്നീയാക്ഷേപം കേട്ട ഒരര്യാധനന് നൃപന് 33 

അമഷ്വരമാണ്ടുംകൊഞ്ജെഴുന്നേററൂ ധരാപതേ! 
ആസനം കൊണ്ടോന്നുമന്നു കൈകഠം ഭൂമിയിലൂന്നിയും 24 

കു കുടീവികടം ദുഷ്ടി പതിച്ച, വാസുദേവനില്. 
പാതി മേല്ലോട്ടയന്നോരാ മന്നവന്തന്െറയാകൃതി 0 
വാലാറിട്ടം കൂക്ധസപ്പത്തിനെറ മട്ടായി ഭാരത. 
പ്രാണന് കെടക്കുന്ന കടടനോവും നോക്കാതെകണ്ടവന് 28 

ദുര്യോധനന് ടുരവാക്കാലദ്ദിപ്പിച്ചിതു കണ്ണനെ. 

“കം സദാസന്െൊ മകനേ, നാണമില്ലേ നിനക്കിതില് "7 

ആഅധാമാത്താല് ഗദായുദ്ധത്തിലിന്നീയെന്നെ വീ,ഴ്ൃതില്? 
ഭമന്ത തടയല് തയ്യ്കേന്നോമ്മ മിഥ്ൃയയിലേകുവാന് 28 

അനാഞ്ഞീല ഞാഭനന്നോ നീയോപ്പിച്ചതു പാത്ഥനെ? 
നേരായ ഒപാരുതിടും ഭൂരിഭൂപരെച്പചതിവിദ്യകഠം , ക് 

ചലശും ടച്യു കൊല്ലിച്ചും നാണം ഘ്ൃണയുമില്പ തേ. 
നാഠംടതാ3മാറവം ശുരകദനം ചെയ്ത വീരനെ 0) 

ശിഖണ്ഡി മ൯ന്പില് ന്ത്തി നീ ഹനിപ്പിച്ചു ഭീഷ്യനെ, 

അശര്വത-ാമാരവാന്നു പേരുള്ളാനയെക്കൊന്നു ദുമ്മതേ 9 

ദ്യോണാന വിലു വെപ്പിച്ചതെനിക്കിങ്ങറിവില്പയോ? 
ആ ൨൨, പാനെയീട്ടൂരന് ധൃഷ്ടദ്യമുന് വധിച്ചതും 32 

ൽ വാത്ത് ക: - ധാത്താഫരന്മാര്; മൂതന്മാര്. 



1198 ഗദായൃദ്ധപവ്വം 

നീ കണ്ടല്പോനീന്നതപ്പേോളിവനെത്താന് തടുത്തുവോ? 
പാണ്ഡപര്െറ വധത്തിന്നു യാചിച്ചേറെറാരു വേലിനെ 898 
ഘടാല്ക്ക ചങ്കല് ചാട്ടിച്ച നിന്നെക്കാഠം പാപിയാരുവാന്? 
കൈ പോയ് പ്രദദയാപലേശം പുണ്ടാശ്ശുക്തന് യൂപകേതുവെ 

മഹാത്മാവായ ശൈനേയന് നീര് വിട്ടിട്ടല്പി കൊന്നതും? 
പാത്ഥനേ വെല്ലു വാന് മുഖ്യകമ്മം ചെയ്യുന്ന കണ്ണനെ 99 

അശ്വസേനഫണീന്ദ്രന്െറ വ്യംസനംചെയ്തു3മങ്ങനെ 
വീണ്ടും ചക്രം വീണു കഷ്ടപ്പെട്ടന്നെ കുഴ ് ങവേ 36 

നരാഗ്ര്യകണ്ണ നെച്ചക്രം പൊക്കുമ്പോളല്പി കൊന്നതും? 
എന്നോടും കണ്ണനൊടുമാബഭീഷ്ടദ്രാണരൊടും രണേ 87 

നേരേ പൊരുതുകില് കിട്ടാ നിനക്കു വിജയം ദ്ൂഡം. 
അനാര്യനായിടും നീയോ കൌദില്യംവഴി മന്നരെ 38 

കൊല്ലിച്ചരല്പാ സ്വധമ്മ സ്ഥര് നമ്മെഴും മററുപചേരെയും.? 

വാസുദേവന് പറഞ്ഞു; 

നീ നശിച്ചിതു ഗാന്ധാരേ, ട്രാതാക്കാം സുതര് ബാന്ധപര് 39 
ഇഷ്ടര് കൂട്ടരുമൊന്നിച്ച പാപരാശ്ലത്തില് നില്പവന്. 
നിന് പാപത്താല് വീരര് ഭീഷ്ട ദ്രാണ്ന്മാര് വീണുപോയതാം 
കണ്ണനും ചത്തിതടരില് നിന് ശീലം പിന്തുടന്നപന്,. 
ഞാനിരന്നിട്ടുമേ മൂഡ, പിത്ര്യാംശം നല്ലിയില്ല നീ 41 

സ്വരാജ്യം പാണ്ഡവക്കങ്ങു ചോഭറല് സാബലനിശ്ചയാല്. 
ഭീമന്നു നീ വിഷം നല്ല? പാണ്ഡവന്മാരെയൊക്കയും 32 

അമ്മയോടൊത്തരശഴില്പത്തിങ്കല് ചുട്ടിതു ദുമ്മതേ!. 

തീണ്ടാരി കൃഷ്ണയെച്ച, തുസഭയിങ്കല് കുഴക്കി നീ ൭3 
നീയപ്പ്പൊൊദഴ മന്നെ ദുഷ്ട, വദ്ധ്യനായ് നാണമററവന്. 
അനക്ഷജ്ഞന് $ ധാമ്മി.ംനെയക്ഷജ്ഞന് സാബ ദലേയനാല് 4൪ 

ചതിച്ചു നീ വെന്ന മിനാല് നിന്നെപ്പാരില് വധിച്ചതാം. 
ജയദ്രഥന് പാപി കാട്ടില് ക്രേശിപ്പിച്ച 'തു കൃഷ്ണയെ 36 

വേട്ടഡ്ു പോയ സരയം തൃണവിന്ദവരാശ്രഃമ, 

പലരൊത്തേക നെ പ്പാരില് ബാലനാമഭിമന്യവെ 36 

നിന് തെററാല് കൊന്നിതതിനാല് നിന്നെപ്പോരില് വധി-- 
ഏരതതന്യായമീ ഞങ്ങാം ചെയ്ത തായ് പറയുന്നു നീ [ച്ചതാം. 

അതൊക്കെയേററവും നിനെ പൈശുൂ നയംകൊണ്ടു ചെയ്ത മാം. 

ഗുരുശു ക്രാ പദേശം നി കേട്ടിട്ടില്പപ്രകാരമേ 38 

വൃ ദ്ധന്മാരെയയുപാസിച്ചിട്ടില്ലാ കേട്ടിപ്പ നീ ഹിതം. 
ഈക്കുള്ള ലോഭനത്തിനു പന് തൃഷ്ണമ്മൂം പാട്ടിലായി നീ ട് 

1 വ്യംസറനം ചെയ്ത -ംചതക്ക. 2 അനഷടഞ ൪൭-ചു മൃകളീ നിശ്ചയമി 
ല്യാത്തവന്. 



കൃഷ്ണപാണ്ഡവസംവാദം 4399 

അകാര്യം ചെയ്യ പലതുമവററിന് ഫലമേല്ലകം 

ദുരേയ്യോധനന് പറഞ്ഞു: 
ചെയതു നന്നായദ്ധൃയയനം കൊടുത്തു കാത്തു പാത്തടം. 50 

സ്വധമ്മം നോക്കിടും ക്ഷത്രജാ തിക്കാക്ക 'ഷ്ൂമെങ്ങനെ 

ആ മുഖ്യനിധനം പൂ ണ്ടനെനട്ടാക്കന്തമുത്തമം 01 

വിണ്ണ്ണോക്ക തക്കുതാം മത്ത്യഭോഗം മന്നോക്കു ദുര്ല്പഭം 

നേടിയ സ്യ ശ്വര്യമാണ്ടേനെയ്മട്ടാക്കന്തമുത്തമം? ൫2 

സുഹുല്സോദരരൊക്കും ഞാന് സ്വഗ്ലം പുക്കിടുമച്യൃത! 
സങ്കല്പവും കെട്ടു ദുഃഖപ്പെട്ടു നി ഞ്ങഠം കഴിച്ചിടും. 63 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ധീമാന് കുരുക്ഷാപനതു ചൊല്ലിത്തീരുന്നനേരമേ 
പുണ്ൃഗന്ധമെഴം പുഷ്്വഷം വീണിതു ഭൂമിയില്. 64 

കൊട്ട" 2 നാഹരം വാദ്യം ഗന്ധവ്വന്മാര്കളപ്പൊഴേ 
രാജാവിന് കീത്തിപരമായ് പാടിനാരപ്പരസ്സകം. 68 

സിക്ധരും വാക്ടിനാരദപ്പാരം നന്നുനന്നെന്നു മന്നവ!. 
പുണ്യയഗന്ധം പൂണ്ട മദ സുഖക്കാററങ്ങു വീശിതേഃ 586 

ദിക്കൊക്കുയും പ്രകാശിച്ച, വൈഡു ര്യാഭം നഭസ്സമേ. 
(അതൃത്ഭുതങ്ങളെപ്പാത്ത വാസുദേവപുരോഗമര്*) 
ര്യോധന൭ന്െറയാപ്പൂജ കണ്ടു ലജ്ജിച്ചുപോയിതേ. 87 
അധമ ത്താല് കൊന്നതായക്കേട്ടാത്തരായ് മാക്രിനാരവര് 
ഭ*ച്ടരെ ദ്രോണമെടണ്ണെന്തന്നെബ ഭൂരിശ്രവസ്സെയം. 68 

ചിത്തരയതന്ത്ബ്ബയദ്ധി കെട്ടു മായം പാണ്ഡവരോടുടന് 
ഇപ്രകാരം കൃപ 2നാതീ മേഘദുന്ദുടിനിസ്വനന്,. ൫9 

കൃഷ്ന് പാഞ്ഞു: 

പാഠില്ലിവനെയും ശീഘ്റസ്സ്റന്മാരായ് വിക്രമിക്കവേ 
ആ ഥീ ന്ദ്റെയും ന്യായപ്പേരാല് നിങ്ങാഠംക്കു വെല്ലുവാന്. 690 

ധമ്മത്താത് കൊലുവാന് പററില്ലീ മന്നനെയൊരിക്കലും 
മഫാരഥ മഹഫേഷ്വാസരാബ്ഭീഷ്ടാദികളേയയമേ. 61 
നാനോപായങ്ങളാലു. ഞാന് പല മായകളാലു മേ 
നിഞ്ങാംക്കു ഫിതധിച്ചിച്ചു കൊല്ലിച്ചേനവരേ രണേ. 62 
ഇക്കേരടില്ം പോര /ലീ ഞാന് ചെയ്ത തില്ലെന്നിരിക്കിലോം 
വണ്ടും നിങ്ങാംക്കെങ്ങു ജയം രാജ്യമെത്ങെങ്ങുവാന് ധനം? 63 

അവ രൊക്കു മ ഫാത്മാക്കഠം നാല്വര് പോരില് മഹാരഥര് 
ആഅശക;രാല്പാ ധമ്മത്താല് കൊല്ലാന് ലോകാധിപക്കുമേ. 68 
അവ്വട്ടുമ " പാത്തരാഷ്ടന് ഗദാപാണി ഗ: കൂമന് 
ദ ണ്ഡത്തു. കാലനും ധമ്മ കൊണ്ടു കൊല്വാനശക്ൃനാം. 66 

ൽ വ്വാനംരദ_പു രോഗ മര്ംകൃഷ൯ മുതലായവര്; കൃഷ്ണനും പണ്ഡേവന്മാരും; 
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ചതിച്ചീ രിപുവെക്കൊന്നുവെന്നോത്തീ നിങ്ങഠം മാക്രൊലാ 
വ൯പേറും പല ശത്രുക്കളുപായംകൊണ്ടു വദ്ധ്യരാം. 66 

ഇതു പണ്ടേ ദാനവരെക്കൊന്നാദ്ദേവകഠംമാഗ്ലമാം 
സജ്ജനം പോയ വഴിയാരതിലേ പോകുമേവരും. 67 

കൃതാത്ഥരായ” നമ്മളന്തിക്കീനി നോക്കാമിരിപ്പിടം 
തേരാനയശ്വങ്ങളൊത്തു വിശ്രമിക്കാം നരേന്ദ്രരേ!; 68 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

വാസുദേവോക്തി കേട്ടപ്പേോഠം പഠണ്ഡവന്മാരുമൊത്തുടന് 
പാഞ്ചാലരേററം ഹഷിച്ചു സിംഹാഘം പോലെയാത്തുതേ. 89 

വിളിച്ച, ശംഖുകളുടന് മാധവന് പാഞ്ചജന്യവും 

ദുര്യോധനവധം കണ്ടു ഹുഷ്ടരായ” പുരുഷഷ്ഭ !; 70 

62, കൃഷ്ണന്െറ ഹസ്മ്ിനപുരീഗമനം 

പാണ്ഡവന്മാര് കയരവന്മാരുടെ ശരുന്യമായ കൂടാരത്തിലേക്കു കടന്നു 
ചെല്ലുന്നു. കൃഷ്ണാള്ളൂനന്മാര് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അങ്ജുനന്െറ രഥ൦ 
വെത്തു ഭസൂമാകുന്നു. പാണ്ഡവന്മാര് കൃഷ്ണനെ ഹസ്തിനചുരത്തില് ഗാന്ധാരി 
യുടെ അടുക്കലേക്കു പറഞ്ഞയയുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

പിന്നെക്കൈനില? നോക്കീട്ടാ മന്നോരൊട്ടക്കു യാത്രയായ് 
പെരുംപരിഘബാഫൃക്കഠം ഹൃഷ്ടര് ശംഖു വിളിപ്പുവര്. [ര 

പാണ്ഡവന്മാര്തമ്മുടെ കൈനില കേറുമ്പൊഠം മന്നവ! 

മഹേഷ്വാസന് പിന്തുടര് യൃയയത്സു ശിനിപുര്രനും, ക് 

ലൃഷ്ടദ്യമുന്താന് ശിഖണ്ഡി പാഞ്ചാലീപുത്രരേവരും 
മറെറല്പാ വില്പരും ചെന ശിബിരങ്ങളിലേക്കുടന്. ി 

പിന്നെക്കടന്നൂ പാത്ഥന്മാര് ശോഭ കെട്ട ഹതേശ്വരം 
ദുര്യോധനറെറ ശിബിരം നിജ്ജനം രംഗമാംവിധം ട് 

ഗതോത്സവപുരംപോലെ ഹൃുതനാഗഹ്രദോപമം 
സ്്രീവഷവരര് * വാല്ലോന്നു വൃദ്ധാമാത്ൃര് ഭരിപ്പെടം. 0 
അതില് സേവിച്ചിത *വരെദ്ദയര്യോധനപുരസ്സരര് 
കൈകൂപ്പി ക്കൊണ്ടു രാജാ3വ, കാഷായമലിനാംബരര്. 6 

കുരുരാജഭന്റ ശിബിരമകം പൂകീട്ട പാണ്ഡവര് 
ഇറങ്ങിനാര് തേരില്നിന്നു മഹാരാജ, രഥോത്തമര്. 7 

അപ്പോം ഗാണ്ഡീവധന്വപാവോടരുഠംചെയ്തിതു കേശവന് 
നിത്യം പ്രിയഹിതം നേക്കിനില്പവന് ഭരതഷ്ഭ! 8 

1 കൈനില ടട കൂടരേം. 2 സ്ര്രീവഷവരര്.- സ്റ്രീകളം അന്ത ഉപുരചരീപാല 
കരായ നപുംസകങ്ങളം. 3 സേവിച്ചി്തും (പണ്ട) സേവിച്ചാരുന്നു. 
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ട്തുറക്കിക്കൊഠംക ഗാണ്ഡീവമക്ഷയ്യേഷധിയുശവും3 
ഇാങ്ങിക്കൊള്ളവനതില്പ്പിന്നെ ഞാന് ഭരതഷഭ ി 

തസിച്ചങ്ങമിറങ്ങിക്കൊഴംകതാം ശ്രേയസ്സ് സന്മതേ!”? 
അരവ്വണ്ണം ചെയ്ത വീരന് പാണ്ഡുപുത്രന് ധനഞ്ജയന്. 10 

പിന്നെ.പൃഫ്ണന് വാജികഠംതന് കടിഞ്ഞാണു വെടിഞ്ഞുടന് 
ഗാണ്ഡീവായുടെ തേരിങ്കല്നിന്നിറങ്ങീ മഹാമതി. 2 

മഹാത്മാവാകുമാസ്ത്റധ്ഭതേശ്വരനിറങ്ങറേ 
മറഞ്ഞു ഗാണ്ഡവിയുടെ ദിഖ്ൃമാകും കപിദ്ധ്വജം. 12 

ദ്ദോണകന്ണ്ുന്മാര്കഠം ദിവ്യാസ്രൂങ്ങളാല് ചുട്ടൊരാ മഥം 
ആലീനരതീയി * നാലപ്പോോഠം കത്തിയാളീ മഹീപതേ! 13 

ഉപാസംഗം കടിത്തോണു നുകം വാജികഠം ബന്ധുരം 

എല്ലാം കൂടിപ്പാത്ഥരഥം ഭസൂമായ് വീണു ഭൂമിയില്. 34 

പാണ്ഡവന്മാരവ്ൃവണ്ണം ഭസൂമായക്കണ്ടുടന് പ്രഭോ! 
അത്ഭു മപ്പെട്ടപോയ് രാജന്, ചൊന്നാനജ്ജുനനിങ്ങനെ 16 

കൈകൂപ്പിയടിവാദ്യം ചെയ്തിഷ്ടത്തോടും നമിച്ചുടന്: 
“എന്താണു ഭഗവന്, തീയാലീത്തേര് ഗോവിന്ദ, കത്തുവാന്? 

ഇതൊൌൌ വലുതായീടുമാശ്ചര്യം യദുനന്ദന!, 
അതു ചൊല്ല മഹാബാഹോ, കേഠംക്കാമെന്നു നിനന്ക്ൂകില്.?? 

വാസുദേവന് പറഞ്ഞു: 

4 “ഇതു മുന്പേ പല മഹാസ്രുങ്ങളാല് വെന്തിതജ്ജൂന! 
ഞാനിരിക്കയാല് പോഴില് തകന്നീലാ പരന്തപ! 18 

ഇപ്പോഠം ബ്ഹ്മാസ്ര്രതേജസ്സാലിതു വെന്തു തകന്നുപോയ് 
ഞ൯൩ ചിട്ടവാറു കരന്തേയ, നിനൊ കമ്മങ്ങഠം തീന്നതില്,?? 

ചെറുപഞ്ചിരിയായ* കൃഷ്ണന് ഭഗവാനരി മദനന് 
ഭട്ട്കിച്ചെ ലയി രാജാവാം യുധിഷ്യിര രനാദിങ്ങനെ: 20 

“ഭാഗ്യാരു ജയിപ്പൂ കൌന്തേയ, ഭാഗ്യാല് വെ൯൬൯൬ രിപുക്കളെ. 
ഭാഗ്യാല് ഗാണ്ഡീവധന്വാവും പാണ്ഡവന് ഭീമസേനനും 21 

അങ്ങും കുശലിയായ് രാജന്, മാദ്രിഭ പാണ്ഡുപുത്രരും 

ഫഴശതുക്ളൊയ് വീരക്ഷയപ്പോര് വിട്ടു കേറിതേ. കു 
ഉടമന മേലില് ബേണ്ടന്ന കാര്യം ചെയ്യുക ഭാരത. 
ഗാണ്ഡ് വധന്ധാവൊത്തീ ഞാനുപപ്പാവ്ൃത്തില് വന്ന നായം 
മധുപക്ം നിന്നു മുന്നമെന്നോടങ്ങോതിയില്ലദയാോ 

“ഇവന് ട്ടാതാവു നിന് തോഴനല്ലോ കൃഷ്ണം ധനഞ്ജയന് 24 

സ്ധ്യാപത്തില് മഹോബാഹോ, കാത്തുകൊഠംകൊന്നു താന്-- 

അങ്ങു മന്നേവം പാഞ്ഞപ്പോളമ്മട്ടന്നേററചൊല്ലി ഞാന് [പ്രഭോ!, 

1 അകമായ്യപ്ുധി്യു ശംംഒരിക്കലും അമ്പെടേങ്ങാത്ത രണ്ട്” ആവനാഴികഠം. 

2 ആലീനത്തീ യ (കൃഷ്ണാ ശക്തിയാല്) അദൃശ്യമായി നിന്നിരുന്ന തീ. 
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ആസ്സുവ്യസാചിയെക്കാത്തേന് നീ ജയിച്ച, ജനേശ്വര! 
ഭ്രാതാക്കളൊത്തു രാജേന്ദ്ര, ശൂരന് സത്ൃപരാക്രമന് 26 

രോമാഞ്ചമഞ്ഞുമീ വീരക്ഷയപ്പോര് വിട്ട കേറി നീ. ?? 

എന്നു കണ്ണന് ചൊല്ലിയോരു ധമ്മരാജന് യൃധിഷ്യിരന് ക? 

രോമാഞ്ചം പൂണ്ട നൃപതേ, ജനാദന നൊടോതിനാന്. 

യൃധിഷ്യിരന് പറഞ്ഞു: 

ദ്രോണനും കണ്ണനും വിട്ട ബ്രഹ്മാസ്്രത്തെയരിന്ദമ। 
അങ്ങല്ലാതാരുവ:ന് കാപ്പാന് സാക്ഷാല് വ൨്കിക്കുമാകുമോ? 

സംശപ്ലകപ്പട ഭധല്പ്രസാദത്താല് ജയിച്ചതാം 
പെരും പോരിന്നേററ പാത്ഥന് പിന്തിരിക്കാതിരുന്നതും. 29 
അവ്വണ്ണമേ മ ഹാബാദഹോ. പര്യായം പലതേപ്പു ഞാന് 

കമ്മങ്ങളടെ സന്താനം തേജസ്സ്റിന് ഗതിയും ശുഭം. 30 

ഉപപ്പാവ്യത്തിലെന്നോടാ വ്യാസമാമുനി ചൊല്പിനാന്: 
“*ധമ്മമെങ്ങവിടെക്ക,ഷ്ണന്, കൃഷ്ണനെങ്ങവിടെജ്ജയം.?? 32 

എന്നോതിപ്പിന്നെയാ വീരര് നിരന്റ കൈനില ഭാരത! 
കയറിച്ചെന്നു കൈക്കൊണ്ടു കോശരത്നദ്ധിസഞ്ചയം. 32 

സുവണ്ണും വെള്ളി മണികം മുക്താജാലങ്ങളിങ്ങനെ 
മുഖ്യഭൂഷാഗണം പിന്നെപ്പല കമ്പിളി തോലു കഠം 93 
അസംഖ്യദാസീദാസാഘം റാജ്യോപകരണങ്ങളും 
അക്ഷയം നിന്നുടെ ധനമവര് നേടീട്ട ഭാരത! 34 

വിളിച്ചാര്ത്തു മഹാഭാഗര് നരേന്ദ്രര് വിജിതാരികഠം 
ആ വീരരാശ്വസില്ലിട്ട വാഹനങ്ങളെ വിട്ടുടന് 90 

ഇരുന്ന വീണ്ടമാപ്പാണ്ഡുപുത്രരും ശിനിപുത്രനും. 

പിന്നെച്ചൊന്നാന് മഹാരാജ, വാസുദേവന് പുക്;ഴുവന്: 386 

**നമുക്കു മംഗളത്തിന്നു ശിബിരം വിട്ട പാക്കണം.?? 

അവ്വണ്ണമെന്നാപ്പാത്ഥന്മാരേവരും ശിനിപുത്രനും 37 

മംഗളാത്ഥം കണ്ണനൊത്തു പുറത്തേക്കങ്ങിറങ്ങിനാര്. 
അവര് പുണ്യാഘ വതിയാം പുഴപുക്കവനീപതേ! 838 

ആ രാത്രി പാത്തുകൊണ്ടാരാപ്പാണ്ഡവ ന്മാര് ഹതാരികയം. 

അവര് വിട്ടു ഹസ്ത്ിപുരത്തേക്കുടന് യദു നാഥനെ 99 

വേഗത്തിലായവന് പോ വാസുദേവന് പ്രതാപവാന് 

തേരില് ദാരുകനെക്കേററിദ്ധ, തരാഷ്ടനെഴന്നീടം. 40 

ശൈബ്്ൃസുഗ്രീവാശ്വ്നവ൯ പോകുമ്പോളവരോതിനാര് : 

4മേക്കഠം ചത്തു തപസ്സുമ്ളഗ്ലാന്ധാരിക്കേകു സാത്ത്വനം.?? 41 

ചെന്ന പുരത്തേക്കു പാത്ഥര് ചൊന്നോരാസ്സ്റാത്വതഷ്ഭടന് 

മക്കഠം ചത്തോരു ഗാന്ധാരീപാശ്വം പുക്കീടിനാനുടന്. മു 

& ശൈബ്യയസ ഗ്രീവാശ്വന് -- ശൈബ്ൃനെന്നും സുഴ്രീവടനന്നും പേരുള്ള 

കുതിരകളെ തേരില് പൂട്ടിയവന്. 



63. ശൃതരാഷ്ട്രഗാന്ധാരീപ്രബോധനം 

2.മചുതുന്ൊ പ്രേരണയനുസരിച്ചു” ഹസ്കിനപുരത്തിലെത്തിയ 
കൃഷ്ണന് ധതമാദൂ:രോടും ഗാന്ധാരിയോടും നടന്ന കഥ മുഴുവന് വിവരിച്ചു” 
അവരെ തശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. അശ്വൃത്ഥാമാവു* എന്തെജംിലും സാഹസം 
പ്രവത്തിക്കുമെന്ന ഭയപ്പെട്ടു” ആ പാണ്ഡവബസ്ു ചെട്ടെന്നു പാണ്ഡവരുടെ 
അടുക്കലേക്കു തിരികെ ചെല്ലുന്നു. 

ജാനമേജയന് പാ 
ഏറ്തിന്നു രാജശാദ്ദട ലന് ധമ്മരാജന് യുധിഷ്ടിരന് 

വിട്ടു ഗാന്ധാരിയരികത്തരിജിത്തായ കൃഷ്ണതനെ? 1 

മുന്നം ശമത്തിനായ” കൃഷ്ണന് പോയിട്ടും കാരവാന്തികേ 

കാമം സാധിച്ച തില്ലെന്നിട്ടല്പോ യുദ്ധം നടന്നതും. ക 

ഭടന്മാരെക്കൊന്നശേഷം ദുര്യോധനവധാല് പരം 
യുക്ധത്തില് നിസ്സപപതത്വം മന്നില് പാണ്ഡവനേല്ലയവേം 3 

ആളോടിശ്ശൂനൃശിബിരം നേടിസ്സുല്ക്കീത്തിയേല്ലയവേ 
വീണ്ടും കൃഷ്ണനെ വിട്ടീടാന് ബ്രഹ്മന്, കാരണമെന്തുവാന്? 3 

ആക്കാരണം സ്വല്പമെന്നായ് ബ്രഹ്മന്, തോന്നുന്നതില്പ മേ 
അമേയാത്മാവു താന്തന്നെ പോയാനല്ലോ ജനാദനന്. 5 

തത്ത്വമാംമട്ടു ചൊന്നാലു മെല്പാമദ്ധ്വര്ൃസത്തമ!. 
ഈദരൊര്യനിശ്ചയത്തിങ്കല് ബ്രഹ്മന് തക്കൊരു കാരണം. € 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

അങ്ങെന്നോടീച്ചെയ്യ ചോദ്യമങ്ങയ്ക്ൊത്തതു മന്നവ! 
അതങ്ങയോട ചൊല്വേന് ഞാന് ശരിക്കു ഭരതഷ്ഭ! 7 

ദു ര്യാധനനെയാപ്പോരില് ഭീമന് കൊന്നതു കണ്ടുടന് 

കരാ൪ തെററിച്ചു രാജാവേ, ശക്തനാം ധാത്തരാഷ്ടനെ, 8 

ഗദായുദ്ധത്തിലന്യായാല് കൊന്നുകണ്ടിട്ട ഭാരത 
യുധിഷ്യിരന്നു രാജേന്ദ്ര, ജനിച്ചിതു മഹാഭയം 9 

തപസ്റ്സേറും യോഗ്യയായ ഗാന്ധാരിയെ നിനന്ത്ുയാല്. 
കടും തപപസ്സടയവഠം ചുടും മുപ്പാരുമായവയം 310 

ചിന്തയാണ്ടീട്ടമവനു ബുദ്ധിയുണ്ടായിതപ്പ്പൊഴേ 

ക്രോധം ജ്വലിച്ച ഗാന്ധാരിക്കാദ്യമേ ശമമൊക്കണം 11 

നമ്മളിമ്മട്ട ചെയ്യോരീപ്പത്രദ്ധംസം ശ്രവിച്ചവയം 
നമ്മേച്ചൊടിച്ചുടന് മാനസാഗ്നിയാല്ബ' ഭസ്ൃമാക്കുമേ 34 

ഈത്തീവ്രദഃഖം ഗാന്ധാരി സഹിച്ചീടന്നതെങ്ങനെ 

അജിഹ്മയാധി മകനെ ജിഹ്മാല് കൊന്നെന്നു കേഴാക്കുകില്? 

ഏവം പല പടിക്കോത്തു ഭയശോകങ്ങളാന്നവന് 
ധമ്മരാജന് വാസുദേവന്തന്നോടിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: 16 

“€ഗോവിന്ദ, നിന് പ്രസാദത്താലീ രാജ്യം ഹതകണ്ടകം 
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മനസ്സകൊണ്ടുമപ്രാപ്യം സാധില്ല, ഞങ്ങളച്യൃത 15 

രോമാഞ്ചമഞ്ചും യുദ്ധത്തില് ഞാന് കാണ്ടേത്താന് മഹാളജ! 

മഹാവിമദ് രങ്ങുന്നു കൈയേററു യദുനന്ദന! 16 

ഭവാന് ദേവാസുരപ്പോരില് ദേവദ്വേഷിവധത്തിനായ” 

പണ്ടെവ്വണ്ണം ചെയ്ത സാഹ്ൃയം കൊന്നു ദാനവരേയുമമേ, 217 

മഹാബാഹോ, സാഹ്യമമ്മട്ടേകീ ഞങ്ങംക്കു മച്യത! 
സാരത്ഥ്ൃത്താലെ വാർഷ്ണേയ, കൈക്കൊണ്ടു ഞങ്ങളെബ”ഭ-- 
വന് പോരിലങജ്ജുനന്നങ്ങ നാഥനായീലയെങ്കിലോ, വാന്. 

ഇടപ്പുടക്കടല്യുദ്ധത്തില് വെല്വാന് സാധിപ്പതെങ്ങെ? 19 

ഈക്കന് ഗദാപ്ര ഹാരങ്ങളാഘാതം പരിഘങ്ങളാല് 
വേല് തോമരം ഭിണ്ഡിപാലം മഴുവെന്നിവയാലുമേ 20 

ഞങ്ങഠംക്കായിക്കു, സ്ലം ഭവാനേററൂു പരുഷവാക്കുകഴം 
പോരില് വഭൂ.-പോലെയേല്ലം ശ്ര്രപാതങ്ങളും പരം. [7 

അതൊമക്കെസ്സറഫലം ദുര്യോധ നന് വീണപ്പൊളച്യത! 
അതൊക്കെയിനിയും പാഴിലാകാതാക്കുക കൃഷ്ണ, നീ. [017 

ജയിക്കിലു , കൃഷ്ണ, ചിത്തം പെട്ടു സന്ദേഹഡേ ളയില് 
ഗാന്ധാരീക്രോധമമോക്കുമ്പോഠം ഹേ മാധവ, മഹാഭജ!, 2൫ 

അവഠം നിത്യം മഹാഭാഗ, വന് തപം കൊണ്ടു കശിത 
പുത്ര പരത്രവധം കേട്ടു ഞങ്ങളെച്ചുട്ടിടും ദ്ൃഡം. കക 

വീര കാലോചിതമവാം തന് പ്രസാദനമെന്മതം 
ക്രോധരക്താക്ഷയായ പുതൃശോകം പുണ്ട വളെപ്പരം 6 

നോക്കാനാരൊരുവന് ശക്തന് നീയെന്ന്യേ പുരുഷോത്തമ. 

അവിടേക്കങ്ങു പോകണമെന്നു തോന്നുന്നു മാധവ! 26 

ക്രോധം ജ്വലിക്കും ഗാന്ധാരീ ശമനത്തിന്നരിന്ദമ। 

നി കത്താവു വികത്താവു ലോകരില് പ്രഭവാടവ്യയന് 277 
കാലോച്ചിതം ചൊന്ന ഹേതു കാരണം ചേന്ന ചൊല്ലളാല് 
ഉടന് ഗാന്ധാരിയെ മഹാപ്പാജ്ഞ, ശാന്തിപ്പെടുത്തണം. 28 
ഉണ്ടാകുമവിടെക്കൃ,ഷ്ണന് $ ഭഗവാനാം പിതാമഹന് 
എല്ലാംകൊണ്ടും മഹാബാഹോ, ഗാന്ധാരീക്രോധശാന്തിയെ29 

ചെയ്യേണം സാത്വതശ്രേഷ്ഠ, പാണ്ഡവക്കു ഹിതാത്ഥി നീ.?? 
ധമ്മരാജന്െറ വചനം കേട്ടാ യദുകു ദലാത്തമന് 90 

യാത്രചൊല്ലിദ്ദാരുകനോടോതീ പൂട്ടുക തേരുടന് 
കേശവന് തന് വാക്കു കേട്ട വേഗത്തോടൊത്തു ദാരുകന് 31 

തേര് പൂട്ടിയെന്നുണത്തില്ലൃ, വന്പനാം കൃഷ്ണദനാടുടന്. 
ആത്തേരിലാ യദുശ്രേഷ്ഠന് കയറീട്ട പരന്തപന് 32 

1 സന്ദേഹഡോള.സംശയമാകുന്ന ഉഞ്ഞാല്. 2 പ്രഭവ കാരണഭൂതന്. 

3 കൃഷ്ണന് കൃഷ്ണദ്വൈപായനന്; വ്യാസന്. 
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പോയീ ഹസ്തിപുരത്തേക്കു സത്വരം കേശവന് പ്പ. 
ഉടന് ചെന്ന മഹാരാജ, മാധവന് ഭഗവാന് രഥി 33 

ഹസ്തി നാപുര മെത്തീട്ട കയറിച്ചെന്നു വീര്യവാൻ. 

നഗരത്തില്പ്പുക്കു വീരന് രഥഘോഷം മുഴക്കിയോന് 84 

ധൃതരാഷ്ടനറിഞ്ഞിട്ട തേരില്നിന്നങ്ങിറങ്ങിയോന് 
മാക്ടാതെ കയറിച്ചെന്നു ധൃതരാഷ്ടഗൃഹത്തിലും 36 

അവി ടെക്കണ്ടു മുന്പിട്ട ചെന്നോരാ മുനിമുഖൃനെ. 

കൃഷ്ണ ന്െറ കാക്കല്ക്കുമ്പിട്ട മന്നദന്റയും ജനാദ്നന് 86 

സശുദ്ധമഭിവാദ്യം താന് ചെയ് തൂ ഗാന്ധാരിയേയ്യമേ, 
യദുശ്രേ്യന് പങ്കജാക്ഷന് ധൃതരാഷ്ടനെയങ്ങുടന് 9 

കൈകൊണ്ടു താങ്ങി രാജേന്ദ്ര, കരഞ്ഞു സുസ്വരം പരം. 

സങ്കടക്കണ്ണുനീരങ്ങു മുഹൂത്തമിട പാത്തവന് 88 

കൈകൊണ്ട കണ്ണു കഴുകിയാചമിച്ചു യഥാവിധി 

ധൃതരാഷ്ടനൊടായ്ച്ചൊന്നാനരികില് ചെന്നരിന്ദമന്. 99 

കൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു: 
ഭൂ തഭവൃത്തിലില്ലങ്ങന്നറിയാതൊന്നു ഭാരത! 

കാലത്തിന് ശരിയാം വൃത്തമങ്ങന്ത്റിങ്ങറിയാം പ്രഭോ! 0 

യത്തിച്ചു മുററും പാത്ഥന്മാര് നിന്െറ ചിത്താനുവ്ൃത്തികഠം 

കുലക്ഷയം ക്ഷത്രനാശമിതു പററാതെ ഭാരത! 41 

ഭ്രാതാക്കളായ” കരാര് ചെയ്തും ക്ഷമിച്ച, ധമ്മവത്സലര് 
കള്ളച്ച, തില്ത്തോററു ശുദ്ധര് കൈക്കൊണ്ടു വനവാസവും. 42 

അജ്ഞാതവാസവും നാനാവേഷം കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ടഹോ! 

അശക്തരെപ്പോലെ നിത്യം പല ക്ലേശങ്ങഠം വേറെയും. 43 

ഞാന്തന്നെ വന്നിട്ടിവിടെ യൃദ്ധകാലമടുത്ത നാഠം 

ഇരന്നനേവരും കേയക്കെപ്പഞ്ചഗ്രാമങ്ങഠം കേവലം. 4൪. 

കാലം ബാധിച്ചൊരങ്ങുന്നോ ലോഭത്താല് നപ്പിയില്തും 
നിന് തെററിനാലെ നൃപതേ, ക്ഷയിച്ച, ക്ഷത്രമൊക്കയും. 49 

ഭീഷ്യന് പിന്നെസ്സ്റോമദത്തന് ബാല്ഹീകന് കൃപരങ്ങനെ 
പുത്രനോടൊത്തിടും ദ്രോണന് ധീമാന് വിദുരര്താനുമേ 6 

ശമം നിന്നോട യാചിച്ച, നീ ചെയ്തീലരതു ചെററുമേഃ; 

കാലോപഹതധീയായാലാരും ഭാരത, മുഡനാം. ട് 

ഇരക്കാര്യാരം ഭകാലം മുന്പങ്ങു മോഹിച്ചവണ്ണമേ 
കാലയോഗമതല്പാതെന്തിങ്ങു ദൈവമൊരാശ്രയം. 48 

ദോഷം മഹാപ്രാജ്ഞ, ചെററുമോക്കൊല്പാ പ൦ണ്ഡുപുത്രരില് 

മഹാന്മാരാം പാണ്ഡവക്കു ചെററുമിങ്ങില്ലൊരക്രമം. 9 

ധമ്മം ന്യായം സനേഹമിവകൊണ്ടും പാത്താല് പരന്തപ! 
ഇതതൊക്കുത്താന് ചെയ്യ ദോഷഫലമാണെന്നറിഞ്ഞു നീ 60 
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കുററം പാണ്ഡവരില്ച്ചെററും ചുമത്തീടാതിരിക്കണം. 

കുലം വംശം പിണ്ഡമേവം മക്കളാലുള്ള കാര്യവും 51 

ഇഠഗ്ഗാന്ധാരിക്കുമങ്ങന്തും പാണ്ഡവന്മാരിലാണിനി. 
അങ്ങും കുരുധ്യാഘ്ല, പുകഴേറും ഗാന്ധാരിതാനുമേ 2 

കുററം പാണ്ഡവരില് പാത്തു ഹേ നരവ്ൃ: ല്ല, മാക്ലൊലാ. 
ഇതൊക്കയും താന് ചെയ്യ്രോരു തെററാണെന്നു നിനച്ചു നീ 23 

നന്മയോര്ക്കൂ പാണ്ഡവരില് ഭരതഷ്ഭ, വന്ദനം. 
അറിവില്ലേ ധമ്മജന്നു നിന്െറ പേരില് മഹ8േജ! 64 

ഭക്തിയും ഭരതശ്രേഷ്ഠ, സ്വഭാവാല് സ്നേഹമുള്ളതും. 
ദ്രോഹിച്ച ശത്രുക്കളിലിക്കദനം ചെയ്ത സസ്പ്രതം ൭8 

ദഹിപ്പു രാപ്പകലൊരു ശമ്മം നേടുന്നതില്പവന്, 

നിന്നെയ്യം പുകഴും ഗാന്ധാരിയെയും ഭരതഷഭ ! 66 

അനുശോചിച്ചവന് ശാന്തിയേന്തന്നില്വാ നരഷഭന് 

പെരുത്തു നാണംകൊണ്ടിട്ടു വന്നു കാണാത്തതാണവന് ൭7 

പുത്രശോകാത്തനായ് ബുദ്ധീന്ദ്രിയം മങ്ങീടുമങ്ങയെ. 

വൈശമ്പായനന് പറഞ്ഞു: 

ധൃതരാഷ്ടനൊടീവണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടാ യദൂത്തമന് 58 

ശോകാത്തയാകും ഗാന്ധാരിയോടേവം ചൊല്ലി മന്നവ! 
“ധരിച്ചാലും സബലേയി, ഞാന് ചൊല്ലുന്നതു സുവ്രതേ! 59 

നിന്നെപ്പോലില്ലിങ്ങുലകില് സീമന്തിനിയൊരാഠയം ശുഭേ! 

അറിവില്ലേ രാജ്ഞിയെന്െറ മുന്പില് സഭയില്വെച്ചു നീ60 

ധമ്മാത്ഥമൊത്തിടും വാകൃം രണ്ടു പക്ഷത്തിനും ഹിതം 
പറഞ്ഞതില്ലേ കല്യാണി, ചെയ്തീലായതു നിന് സുതര്. 61 

ജയാത്ഥി ദുര്യോധനനോടോതീ പരുഷവാക്കു നീ: 
ട്മുഡം, നീ കേളെന്െറ വാക്കു ധമ്മമെങ്ങവിടെജ്ജയം.? 62 

ആ നിന്െറ വാക്കിപ്പെൊഴൊത്തുവന്നതാണു നൃപാത്മജേ! 
എന്നുറച്ചിട്ട കല്യാണി, ശോകത്തില്ക്കരടം വെങ്റ്കൊലാ. 63 

ചാണ്ഡവന്മാക്കു നാശത്തിന്നോക്കൊല്പാ നീയൊരിക്കലും 
മഹാഭാഗേ, ശക്തയാം നീ പാരിടം സചരാചരം 64 
തപോബലാല് ക്രോധദിപ്പനോട്ടത്താല് ചുടുവാനുമേ.?? 

വാസുദേവന് ചൊന്ന വാക്കു കേട്ട ഗാന്ധാരി ചൊല്ലിനാഠം: 

“ശരിയാണു മഹാബാഹോ, ഭവാന് ചൊല്വതു കേശവ! 
ആധിയാല് വെന്തിടന്നെന്െറ ബുദ്ധിഒയാന്നു ചലിച്ചുപോയ്. 

അതുറപ്പായ "വന്നു നിന്െറ ചൊൽ കേട്ടിട്ട ജനാദന। 

കഞ്ചാണാക്കിഴവന് മക്കം ചത്ത മന്നന്നു കേശവ! 67 

വീരപാണ്ഡവമോടൊത്ത നീയേ ഗതി നരോത്തമ!?? 

എന്നു ചൊല്ലിച്ചേലകൊണ്ടു വദനം മൂടിയായവഠയം 68 
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പുത്രശോകംകൊണ്ടു ചുട്ടള്ളാഗ്ലാന്ധാരി കരഞ്ഞുതേ. 
പുത്രശോകാത്തയവളെയുടന് കൃഷ്ണന് മഹാളജന് 69 

യൃക്തികാരണമൊത്തോതിയാശ്വസിപ്പിച്ചിതാ പ്രഭ. 

ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഗാന്ധാരീധൃതരാഷ്ടരെ മാധവന് ു0 
ദ്രരണി സങ്കല്ലിച്ചിരിക്കും ഭാവവും കണ്ട കേശവന് 
ഉടന് പിടഞ്ഞെഴുന്നേററു വേദവ്യാസന്െറ കാല്കളില് 71 

മുടി മുട്ടിച്ചു കുമ്പിട്ടു ചൊന്നാന് കരവനോടുടന്: 

“യാത്ര ചൊല് വേന് കുരുശ്രേഷ്ഠ, ശോകത്തില് കരം 
വെയ്യക്കൊലാ 72 

ദ്രരണിക്കു പാപാഭിപ്രായമുണ്ടതോത്തുടനേററു ഞാന് 

രാത്രി പാണ്ഡവരെക്കൊല് വാന് ബുദ്ധി കാണിച്ചിതാ-- 

ഈ വാക്കു കേട്ട ഗാന്ധാരിയൊത്തുരച്ചീടിനാനുടന് [യവന്. "* 
ബൂതരാഷ്ടന് മഹാബാഫഹു കേശീസൂുദനനോടഹോ: 74 
ടദവേഗം ചെല്ലു മഹാബാഹോ, കാക്കൂ പാണ്ഡുകുമാരരെ 

വീണ്ടും ഭവാനുമായ'ച്ചേരാമുടന്തന്നെ ജനാദ്ടന!?? 3) 

ഉടന് ദാരുകനോടൊത്തു സത്വരം പോന്നിതച്യൃതന്, 
വാസുദേവന് പോന്നശേഷം ധൃതരാഷ്ട നരേന്ദ്രനെ 76 

ആശ്വസിപ്പിച്ചു മഹിതന് വ്യാസന് വിശ്വനമസ്ത്തന്. 
വാസുദേവന് ധമ്മബുദ്ധി പോന്ന താന് കൃതകൃത്യനായ് 7 

കൈനിലയഷ്ക്കായ് പാണ്ഡ വരെക്കാണ്മാന് ഹനസ്തിപുരാല് നൃപ! 
രാവില് ചെന്നാക്കൈനിലയില് ചേര്നൂ പാണ്ഡവരോടുമേ 

അതൊക്കെയവരോടോതിക്കൂടിച്ചേര്ന്തൂ സമാഹിതന്. 8 

64. ദുദയ്യ്യാധനവിലാപം 

ദുയ്യോധനന് തന്െറ ഭൂതകാലജീവിരതത്തെപ്പററി ഓത്തു” അഭിമാനം 
കാള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പംതന്നെ, ൮ൃഅരായ മാതാപിതാക്കന്മാരെപ്പററി 
യും സഹോദരി, പുതൃഭാര്യ മുതലായവരെവപ്പറഠിയും ഓത്തു” വ്യസനിക്കുക 
യും ചെയുന്നു. 

ഡൃതരാഷ്ടന് പറഞ്ഞു: 
തലയില് കാല് വെച്ചതേറേറാന് തുട കണ്ടിച്ചു വീണവന് 

ശാണ്ഡീര്യമാനി *യെന്നുണ്ണിയെത്തുരച്ചിതു സഞ്ജയ; 

ഏററം കോപിക്കുമരചന് വൈരവാന് പാണ്ുപുത്രരില് 
പാരം വ്ൃൃസനമാണ്ടുള്ളോന് പോരില് ചൊല്ലിയതെന്തുവാന്? 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

രാജാവേ, കേഠക്ക ചൊല്ലാം ഞാന് നടന്നപടി മന്നവ। 

ഭഞ്ജിക്കപ്പെട്ടൊരരചനാപത്തില്പ്പെട്ടരച്ചതും. 3 

& ശരണ്ഡിര്യമാനി ടം അഫങ്കാരി 
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തുട കണ്ടിച്ചോരരചന് പൊടി മേലേററവന് നൃപ! 
മുടി മാടിയൊതുക്കുന്നോന് പാത്തുടന് പത്തു ദിക്കിലും ക 

മുടി മാടിപ്പണിപ്പെട്ട പാമ്പിനെപ്പോലെ ചീററിയും 

സ.രംഭക്കണ്ണനീര് വാന്ന കണ്ണുകൊണ്ടെന്നെ നോക്കിയും ട 

നിലത്തു കൈകാം നീട്ടീട്ട മത്തേഭംപോലെ വീണ്ടുമേ 
ചിന്നു. മുടി കുടഞ്ഞിട്ട പല്പിറുമ്മിക്കടച്ചുടന് € 

ഗഹിച്ചണ്ണന് പാണ്ഡവനെ വീപ്പിട്ടിങ്ങനെ ചൊല്ലിനാൻ: 
“നാഥനായ് ഭീഷ്ടരും വാക്ലെയസ്രരഭല്പ്രഭള കണ്ണനും റു 

ശാരദ്ധതന് ശകുനയയമ്സ്രു പാന് ദ്രോണര് താനു മ 
അശ്വത്ഥാമാവുമ:ശ്ശൂരന് ശല്ൃനും കൃതവമ്മനും ി 

ഈയവസ്ഥയിലായീ ഞാന് കാലമേ ദുരതിക്രമം. 
ഏകാദശാക്ഷഹിണീശനീ ഞാനീ യൊരുമട്ടിലായ് 9 

കാലം വന്നാല് മഹാബാദഹാ, കടപ്പഠനില്ലൊരുത്തനും. 
ഇഈപ്പ്ോോരിലിപ്പേംടം ജീവിക്കുമെന്നാരംക്കാരോടുരഷ്ണുണം 19 

ഭീമനെന്നെക്കരാര് തെററിച്ചിപ്രകാരം വധിച്ചതും. 
പലതും ക്രൂരകമ്മങ്ങഠം ചെയ്തിരപ്പുണ്ട പാണ്ഡവര് 1 1) 

ഭൂരിശ്രവാവില് കണ്ണുങ്കല് ബ് ഭീഷ്യരില് ദ്രോണരിങ്കലും. 
അകീത്ത യുള്ളീപ്പണിയും ചെയ്താരാ ക്രൂരര് പഠണ്ഡവര് 22. 

ഇതുകൊണ്ടവര സംസത്തില് 1 വെറുഃപ്പാരെന്നു മന്മതം. 

സത്വമുള്ളോനെന്തു രസം ചയിചെയ്കത ജയിക്കുകില് 16 

കരാര് തെററിച്ചോനെയേതു പണ്ഡിതന് സമ്മതിച്ചിടും? 
അധമ്മത്താല് ജയം നേടി ഹഷിക്കും ബുധനാരുവാന് 14 

പാഫിയാമാപ്പണ്ഡുപുത്രന് ഭീമന് ഹഷിച്ചിടുംപദി? 
ഇതിലും ചിത്രമെന്തുണ്ട തുട കണ്ടിച്ചൊരെന്നുടെ 15 

തലയ്ക്കു കാല് വെച്ചു പടു(്രദ്ധനാമാ വൃകോദരന്ം 
പ്രതാപമോടും ശ്രീയാണ്ടു ബന്ധുമദ്ധ്യസ്ഥവൈരിയില് $ 16 

ഇപ്രകാരം ചെയ്വതേവനവന് സഞ്ജയ പൂജിതന്. 8 
യുദ്ധധമ്മജ്ഞരാണേററമെന്െറയമ്മയുമച്ചുനും 27 

ദുഃഖിക്കുമവരോടോതുകെെ റ വാക്കാലെ സഞ്ജയ! 
യജിച്ച, ട്ൂത്ൃരെ പ്പോററീ കത്തു കടലെട്ടുഴിയെ 18 

നിന ജീവിച്ചിടും ശത്രുത്തലയില്ത്തന്നെ സഞ്ജയ! 
ധാനം നല്ലീ ശക്തിപോലെ ചെയ് രൂ മിത്രക്കു ഞാന് പ്രിയം 

ബാധിച്ച, വൈരിവഗ്ലത്തെയാക്കെയ്ുട്ടന്തമുത്തമം? 

1 സംസത്തു---സഭ, 2 “വത്തമാനം ച ബ സുഷ” എന്നു മാത്രമേ മുലത്തീല് 

കാണുന്നള്ള. ബന്ധുക്കളുടെ മദ്ധൃത്തിലിരിക്കുന്നവനെന്നത്ഥം. 8 “ “ഇപ്രകാരം 
ചെയ്യുന്ന ഒരുത്തന് എങ്ങനെയാണു” പൂജ്യനഠവ ക?" ' എന്ന ആശയമല്ലേ ഇവിടെ 
കൂടുതല് യോജിക്കുക? ചീലര് അങ്ങനെ വ്യഖ്യാനി ചൂ കണ്ടീട്ടുമുണ്ടു. 
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പല രാഷ്ട്ങ്ങളില്ക്കേറിദ്ദാസരാക്കീ നരേന്ദ്രരെ 20 

ഇഷ്ടക്കു ഞാന് നന്മചെയ്തിതാക്കെന്മട്ടന്തമുത്തമം? 
മാനിച്ച ബാനസ്ധവന്മാരെപ്പൂജിച്ച, പാട്ടിലാഠംകളെ 2 

ത്രിവശ്ഗുമൊക്കസ്സറേവിച്ചിതാക്കെയ്മട്ടന്തമുത്തമം? 
കല്ലിച്ചു മന്നോര്വരരില് മാനംനേടീ സുദൂര്ല്പഭം ഉമ 

മുഖവാഹങ്ങളാല് പോയിതാക്കെയ്ട്ടന്തമുത്തമം? 
ചെയ്തിതദ്ധ്യയനം നന്നായ” നല്ലിയായുസ്സരോഗമായ” 23 

സ്വധമ്മാല് വെന്നു നാട്ടാരെയാക്കെയ്മട്ടന്തമുത്തമം? 
ഭാഗ്യത്താല് പോരില് ഞാന് തോഠ്റിട്ടേറ്റീലാ പരദാസ്ൃത 24 

ഭാഗ്യമെന് വന്പപെഴും ലക്ഷ്മി ചത്തിട്ടനൃനിലായ് വിഭോ! 
സ്വധമ്മം നോക്കിനിന്നീടും ക്ഷത്ര്യക്കിഷുമാംപടി ക 

നിധനം നേടിനേനീ ഞാനാക്കെയ്മട്ടന്തമുത്തമം? 
ഭാഗത്താല് പിന്വലിച്ചീലാ വൈരാല് പ്രാകൃതമറ്റ ഞാന് 26 

ഭാഗ്ൃത്താലവമാനത്തെയേററല്ലാ തോററതിന്നു ഞാന്. 
പ്രമത്തനെസ്സ്റഎനെയോ വിഷാല് കൊല്ലൂംപ്രകാരമോ? 277 

ധമ്മം വിട്ടോര് കരാര് തെററിച്ചെന്നെയിങ്ങനെ കൊന്നതാം. 
ദ്രോണപുത്രന്മഹാത്മാവു കൃതവമ്മാവു സാത്വതന് 2൫ 

ശാരദ്വതന് കൃപരിവരോടെന് വാക്കാലെ ചൊല്ലണം: 
“പലമട്ടാമധമ്മത്താല് പ്രവത്തിച്ചു കരാറിനെ ക9 

കെടുത്ത പാണ്ഡവന്മാരെബഭവാന്മാര് വിശ്വസിക്കൊലാ.? 

വാത്തികന്മാരൊടും ചൊല്ലീ നിന് പുത്രന് സത്യവിക്രമന് 890. 

* അധമ്മത്താല് മാരുതിയാല് വധിക്കപ്പെട്ട പോരില് ഞാന്.” 

ആ ഞാന് വാനില് ദ്രോണരെയും കണ്ണനെശ്ശൂല്യരെയുമേ 91, 

വീര്യമേറുന്ന വൃഷസേനനെശ്ശകുനിയേയുമേ 
ജലസന്ധനെയയും. വീരന് ഭഗദത്തനെയും പരം 82 

വില്പാളിയാം സോമദത്തിയേയയം സൈന്ധവനേയുയമേ 

ആത്മോപമന്മാര് ദുശ്ശാസനാദിദഭ്രാതാക്കളേയുമേ 98 

വീരന് ദയശ്ശാസനിയെയും മകന് ലക്ഷ്യണനേയുമേ 

ഇവരും മററു പലരുമായ”്പ്പെരുത്തെന്െറ കൂട്ടരെ 93 

കൂട്ടം പിരിഞ്ഞുള്ള പഠന്ഥന്മട്ട പിന്തുടരുന്നു ഞാന്. 
ട്രാതാക്കളെപ്പതിയെയും കൊന്നു കേട്ടെന്െറ സോദരി 935 

ദുഃഖിച്ചു കരയുന്നാദുശ്ശൂളയെങ്ങനെയാകുമോ? 
സനുഷാപ്രസ്നുഷമാരൊത്തു വൃദ്ധനെന്നച്ചനാം നൃപന് 36 

ഗാന്ധാരിയോടു മൊത്തെനത്തു ഗതി കൈക്കൊണ്ടുകൊള്ളമോ 
മകനും പതിയും ചത്ത ലക്ഷ്യണന്തര്ന്െറയമ്മയാഠം 377 

പൃഥുലോചന കല്യാണി നശിക്കുമുടനേ ദ്ദഡം. 
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ഇതറിഞ്ഞു പരിവ്രാട്ട വിദ്വാന് ചാവ്വാക*നെങ്കിലോ 38 

മഹാഭാഗനെനിക്കിങ്ങു പകരംവീട്ടിടം ദഡംം 

സമന്തപഞ്ചകം പുണ്യം മുപ്പാരിരല് പുകഴന്നിടം 390 

നിധനം നേടി നേനെന്നുമുള്ള ലോകങ്ങഠം പുകുവന്. ?? 

പിന്നെക്കാണികരം കണ്ണീരു വാത്തു കൊണ്ടിട്ടു മാരിഷ! 60 

നൃപന്െറയാപ്രലാപം കേട്ടോടിനാര് പത്തുദിക്കിലും. 

ചരാചരത്തൊടും ഘോരം കടല് കാടും പെടും മഹി 41 

ഇരമ്പലോടൊന്നിളകിയാവിലപ്പെട്ട ദിക്കു കഠം 

അവര് പോയ് ദ്രരണിയെക്കണ്ടു നടന്നപടി ചൊല്പിനാര് 42 

നടന്നതും ഗദായുദ്ധം മന്ന നെത്തച്ചു വീ,്ൃതും. 

ദ്ൂര൪ണിയോടുടനെല്പാരുമതുരച്ചിട്ട ഭാരത? 

സുചിരം ധ്യാനമാണ്ടാത്തര് വന്നപാടവര് പോജയിനാര്. 33 

65. അശ്വത്ഥാമസേനാപത്യാഭിഷേകം 

ഭുര്യോധനന്െറ നിലയെപ്പററിക്കേട്ട അശ്വത്ഥാമാവും കൃപനും കൃരു 
വമ്മാവും സമന്തപഞ്ചകത്തിലെത്തുന്നു. അശ്വൃത്ഥാമാവിന്െറ വിഷാദ 
വും ശത്രുസംഹാരപ്രതിജ്ഞയും. ദുര്യോധനനന്െറ ആജ്ഞയനുസരിച്ചു” 
വന് ദ്ദോണപുതനെ സേനാപചതിയായി അഭിഷേകം ചെയുന്നു. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

ദുര്യോധനവധം കേട്ട വാത്തികന്മാർവഴിക്കുടന് 

ചത്തു ശേഷിച്ചവര് നൃപ, കുരുക്കളില് മഹാരഥര് | 

കൂരമ്പ തോമരഗദ വേല്കളേററു മുറിഞ്ഞവര് 

അശ്വത്ഥാമാവു കൃപരും സാത്വതന് കൃതവമ്മനും ള് 

ഓട്ടമശ്വങ്ങളാല് വേഗം പോക്കളത്തിങ്കലെത്തിനാര് 

അവിടെക്കണ്ടു വീഴിച്ച വന്പെഴും ധാത്തരാഷ്ടനെ. ൫ 

കാട്ടില്ക്കാദ്ദേററുവീണോരു മഹാവൃക്ഷം കണക്കിനെ 
മന്നില്പ്പിടറ്റ്ൂമവനെച്ചോര മേലേററ വീരനെ 4 

വന് കാട്ടില് വേടന് വീഴിച്ച മഹേഭത്തെക്കണക്കിനെ 
പലപാടുരുളന്നോനെച്ചോരയാടിയ മന്നനെ 

യദ്ൂച്ചയാലേ വീണോരു സൂരൃചക്രംകണക്കിനെ 
കൊടുങ്കദ്രേററു ശോഷിച്ച് കടലെന്ന കണക്കിനെ ൫ 

വാനില് മഞ്ഞാല് മൂടല് പെടും ചന്ദ്രനെപ്പോലെയങ്ങനെ 
പൊടിയേററ മഹാബബഹു മത്തമാതംഗഗാമിയെ 7 

ൽ ചാവ്വ്യാകന്.-. ദുര്യോധനന്െറ സ്നേഹിതനായ ഒരു രാക്ഷസന്. (നഗരബ്പ 

വേശം നടത്തുന്ന അവസരത്തില് ഈ ചാവ്വാകന് ധമ്മപുത്രനെ വളരെ ആക്ഷേ 

പ്പിച്ചു സംസാരിക്കുന്നതായി ശാന്തിപവ്വത്തില് പറയുന്നുണ്ട്.) 
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ക്രവ്യാദജാലവും ചുററും ഘോരഭൂതഗണങ്ങളും 
ധനം കൊതികച്ചിടും ഭൃതൃര്പോലെ ചുഴം നൃപേന്ദ്രനെ 2 
ട്രകൂടീഭീമമുഖനെ ക്രോധോദായ,ത്തോല്ക്കുടാക്ഷനെ 
അമഷി നൃവ്യാഘ്രനെ വീണെഴും വ്യാഘ്വ കണക്കിനെ മു 
മന്നില് വീണാ മന്നവനെയാ മഫേഷ്വാസര് കണ്ടുടന് 
മോഹിച്ചുപോയിതെല്പാരും കൃപാദികഠം മഹാരഥര്. 0 
തേര്വിട്ടിറങ്ങി രാജാവിന് പാശ്വത്തേക്കോടിയെത്തിനായ 
ദഒുര്യേധേനനെ നോക്കിക്കണ്ടിരുനനു മന്നിലേവരും. 43 

പിന്നെ ദ്രരണി മഹാരാജ, കണ്ണുനീര് വാത്തു വീത്തുടന് 
സവ൮ 3ലാകേശേശ്വരനാം ഭരതാഗ്രൃനൊടോതിനാന്. ൮2. 

അശ്വത്ഥാമാവു പറഞ്ഞു: 
സത്യമില്പാ മാനുഷമാം ലോകത്തില് ചെററുമേ ദ്ൃഡം 
പുരുഷവ്യാഘ്വ, നീയിന്നു പൊടിയേററു കിടക്കയായ, 13 
മുന്നം മന്നവനായ” വാണു മന്നിന്നാജ്ഞ കൊടുത്തുമേ 
നിജ്ജനക്കാട്ടി ലൊററഷ്ക്കിന്നെന്തേ വാഴ“വു നരേശ്വര! 13 
കാണ്മീല ദുശ്ശാസനനെ രഥിയാം കണ്ണുനേയുമേ 
ആ സ്നേഹിതരെയാരേയുമിതെന്തേ പുരുഷഷ്ഭ । 16 

എല്പഠം കൊണ്ടും ദൈവഗതി കാണ്മാനേറെ ഞെരുക്കമാം 
ലോകക്കങ്ങുന്നുമീവണ്ണും പൊടിയേററു കിടക്കയായ, 18 
ഇവന് മുദ്ധാഭിഷിക്തക്കു മുന്നടന്ന പരന്തപന് 
ഏററവും മണ്ണു കപ്പുന്നൂ കാണം. കാലവിപര്യയം. 17 
എങ്ങ നിന് വിമലച്ചുത്രം നപ, ചാമരമെങ്ങുവഠന്? 

നിന്െറയാ വന്പടയുമിങ്ങെങ്ങുവാന് പാത്ഥിവോത്തമ! 18 

കാരണത്താല് കാരൃഗതി കാണുവാന് പണി നിണ്ണയം 
ലോകക്കു ഗുരുവായ” നിന്നോരങ്ങീ നിലയിലായ തേ, 19 
ഏതു മത്ത്യനിലും സ്വൈര്യ മേല്ലാാ ശ്രീയെന്നു ത് ര്ച്ഛയായ? 
ശക്രനോടു തിരക്കീടുമങ്ങന്താപത്തു കഠങ്ചയാല്. 20 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 

വിശേഷിച്ചും ഒഃഖമാണ്ടോരവന്െറ മൊഴി കേട്ടടന് 

കാലോച്ചിതം നിന്െറ മകന് ചൊന്നാനിങ്ങനെ മന്നവ। 91 
കയ്യാല് കണ്ണു തുടച്ചുംതാന് ദുഃഖക്കണ്ണു'രൊലിച്ചരേ 
കൃപാദി വീരന്മാരോടങക്ങേവരോട്ടം നരാധിപന്. 22 

ദു യ്യോധനന് പറഞ്ഞു: 

ഇമ്മട്ടാണീ മത്ത്ൃധമ്മം പ്രസിദ്ധം വിധികല്ലിതം 
കാലമാററത്തിലേവക്കും വിനാശമുളവായ'*വരും. ദ 

അതെനിക്കും വന്നുകൂടി ഭവാന്മാര് കണ്ടുനില്ലെ ഞാന് 

ഇടപ്പാരിടത്തെപ്പാലിച്ചിട്ടീ നിലയഷ്മായിവന്നുത്നേ. 244 
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ഭാഗ്യാല് ഞാന് പോരിലാപത്തില് പിന്തിരിച്ചി-- 
ല്ലൊരേടവും; 

ഭാഗ്യംമെന്നെ വിശേഷിച്ചും ഛലത്താല് കൊന്നു പാപികഠംം 

ഭാഗൃത്താല് പൊരുവാനെന്നുമുത്സാഹം പൂണ്ടിരുന്നു ഞാന് 
ഭാഗ്യം ഞാന് ജ്ഞാതിബന്ധുക്കഠം തീന്ന പോരില് മരിക്കയാം. 

ഭാഗ്യ മീജജനനാശത്തില് കേറി ഞാന് കാഞ്ച, നിങ്ങളെ 
സ്വസ്തിയാമ്മട്ട കെല്ലോടുമതെനിക്കേററവും പ്രിയം. 2? 

സദഹൃദാല്നിങ്ങാം ദുഃഖിക്കൊല്ലെന്നെയിങ്ങനെ കൊന്നതില് 

വേദം പ്രമാണമെന്നാലോ നിത്യലോകങ്ങം നേടി ഞാന്. 

തേജസ്സ്സേറും കൃഷ്ണനുള്ളാ പ്രഭാവം പാത്തറിഞ്ഞവന് 

അവനാലും ക്ഷത്രധമ്മാല് ഭൂംശിക്കപ്പെട്ടതില്ല ഞാന്. 29 

ഗതി നേടീടിനേനിന്നു ചെററുമേ ശോച്യനല്പ ഞാന് 

താന്താങ്ങഠംക്കൊത്ത സദ്ൃശകമ്മം ചെയ്ലതിതു നിങ്ങളം 80 

നിത്യം ജയിപ്പാന് യത്നിച്ച, , ദെദവമോ ദുരതിക്രമന്. 

സഞ്ജയന് പറഞ്ഞു: 
ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞിട്ട കണ്ണില് കണ്ണീര് നിറഞ്ഞവന് 81 

മിണ്ടാതായീ നൃപ, പരം വേദവപ്പെട്ടഴന്നവന്. 
അമ്മട്ടരചനെക്കണ്ടു ബാഷ്ക്റശോകങ്ങളാന്നവന് 32 

ജ്വലിച്ച, ദ്ൂരണി കോപത്താല് പ്രളയാഗ്നികണക്കിനെ. 

ക്രോധാവേശം പെടുമവന് കൈ കൈകൊണ്ട ഞെരിച്ചവന് 33 

ഇടറീടും വാക്കിനാലേ രാജാവോടോതിയിങ്ങനെ: 

“നൃശംസക്രിയയാല് കൊ ക്ഷുദ്രന്മാരെന്െറയച്ഛനെ 34 

തപിപ്പീലവനാലിത്ര നിന്നാലിന്നാംവിധം നൃപ. 

കേയാക്ക സത്യത്തോടുരന്റ്ൂമെന്െറയീ വാക്കിനെ പ്രഭോ! 36 

ഇഷ്ടാപുത്തം ദാനമേററം ചെയ്യ ധമ്മവുമാണു ഞാന് 

പാഞ്ചാലന്മാരെയൊട്ടുക്കിന്നാക്കണ്ണന് കണ്ടനില്ലവേം 36 

സവ്വോപായം കൊണ്ടുമെത്തിക്കുന്നുണ്ടന്തകമന്ദിരേ 

അങ്ങെനിക്കു മഹാരാജ, സമ്മതം തന്നിടേണമേ!** 97 

എന്നാ ദ്രോണസുതന് ചൊന്ന വാക്കു കേട്ടിട്ട കാരവന് 
മനം തെളിഞ്ഞമട്ടായിക്കു,പനോടോതിയാങ്ങനേ: 838 

“ആചാര്യ, ജലസ നുണ്ണുകലശം കൊണ്ടുവന്നിട്ടു. 
ആ രാജാവിന് വാക്കു കേട്ടിട്ടടന് ബ്രാഹ്മണസത്തമന് 39 

ജലസമ്പണ്ണകലശം കൊണ്ടെച്ഛെന്നു യൃപാന്തികേം 
അവനോടോതി രാജാവേ, നിന്െറ പുത്രന് ധരാപതേ! 40 

““എന്നാജ്ഞയാലേ സേനാനിയാക്കീട്ടീ ദ്രോണപുത്രനെ 
അഭിഷേചിക്കുകെന്നിഷ്ടമോക്കിലങ്ങറ്റു നന്മയാം.?? 41 

ൽ ഛലം. വ്യാജം . 
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ട്“രാജാജ്ഞയാല് പൊരുതണം വിശേഷാല് ധരണീസുരന് 

ക്ഷത്രധമ്മത്തില് നില്ലന്നോനെന്നു ധമ്മജഞര് ചൊല്വതാം.? 

രാജാവൃുതന് വാക്കു കേട്ടിട്ടടന് ശാരദ്വതന് കൃപന് 

ട്രണിക്കു ചെയ രൂ രാജോക്ത്യാ സേനാപത്യാഭിഷേചനം. 

അഭിഷിക്തനവന് ഭൂപ, റൃുപനെത്തഴുകീട്ടടന് 
ഇറങ്ങീ സിംഹനാദത്താല് ദിക്കൊട്ടുക്കു മുഴക്കുവോന്. ടര് 

രാജേന്ദ്ര. ദഒരര്യോധനനും ചോരയാറാടിയങ്ങനെ 
ഏവക്കും ഭയമുണ്ടാക്കുമാ രാവങ്ങു കഴിച്ചുതേ. 38 

ആപ്പ ക്കളം വിട്ടടനെയവര് പോന്നിട്ടു മന്നവ! 

ശോക സംവിഗ്നചിത്തന്മാര് ചിന്താദ്ധ്യാനത്തെയേന്തിനാര്ം 

[ചി 


